
 

 

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! 

 

 

 

 

 

http://www.nokcsaladmunka.hu/
https://www.facebook.com/Csal%C3%A1d-%C3%A9s-KarrierPont-Kecskem%C3%A9t-183554975623798/
https://www.facebook.com/Csal%C3%A1d-%C3%A9s-KarrierPont-Kecskem%C3%A9t-183554975623798/


 

 

KERESKEDELEM – MARKETING 

  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-oras-reszmunkaido-kecskemet-auchan-ccc-hungary-

shoes-kft-kecskemet-1633736?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

CCC Hungary Shoes Kft. 

Kecskemét 

Kecskeméti üzletünkbe keresünk munkatársat 6 órás részmunkaidőben a következő 

pozícióba: 

ELADÓ (Kecskemét Auchan) 

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 műszakok 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 

• Kassza szakszerű kezelése 

• Az áruk kipakolása és rendezése 

• 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 

 

https://www.profession.hu/allas/elado-oras-reszmunkaido-kecskemet-auchan-ccc-hungary-shoes-kft-kecskemet-1633736?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/elado-oras-reszmunkaido-kecskemet-auchan-ccc-hungary-shoes-kft-kecskemet-1633736?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

Állás, munka területe(i): 

• Értékesítés, Kereskedelem 

• Kereskedő, Eladó 

• Kereskedelmi 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.profession.hu/allas/kisegito-ruhazati-elado-kecskemet-hada-kft-kecskemet-

1627419?sessionId=ebd224c5891eb70cc15dbe03fbc794db 

''HÁDA-1'' Kft. 

Kisegítő ruházati eladó (Kecskemét) 

Főbb feladatok, munkák:  

- A vásárlók szakszerű, udvarias tájékoztatása és magas színvonalú kiszolgálása 

- Termékek kihelyezése, előkészítése kezelése a vállalat belső szabályzata alapján 

- A munkaterület rendben és tisztán tartása  

Az álláshoz tartozó elvárások:  

- Kedves, vásárló-orientált hozzáállás 

- Önálló, precíz munkavégzés 

- Kiváló kommunikációs készség 

- Terhelhetőség, megbízhatóság  

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

- Középfokú kereskedelmi végzettség 

- Kereskedelemben szerzett munkatapasztalat 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓ: 

- Az üzlet nyitva tartása (hétfőtől-péntekig 8.30-18.00-ig, szombaton 8.30-13.00-ig) 

- Az üzlet vasárnap zárva tart 

- Átlagosan heti 2-3 nap vállalása  

Amit kínálunk:  

Órabéres elszámolás, nettó: 1.300 Ft/ óra 

Átlagosan havi 10-15 nap munkavégzés  

Állás, munka területe(i): 

• Szakmunka 

• Bolti eladó, Pénztáros 

Szükséges tapasztalat: 

• Nem igényel tapasztalatot 

https://www.profession.hu/allas/kisegito-ruhazati-elado-kecskemet-hada-kft-kecskemet-1627419?sessionId=ebd224c5891eb70cc15dbe03fbc794db
https://www.profession.hu/allas/kisegito-ruhazati-elado-kecskemet-hada-kft-kecskemet-1627419?sessionId=ebd224c5891eb70cc15dbe03fbc794db


 

Szükséges végzettség: 

• Szakiskola / szakmunkás képző 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Alkalmi munka 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út  

  



 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&radius=15&jt=parttime&vjk=5fa6ee86f3e

f420a 

ELADÓ 
GAS JEANS - Kecskemét 

Részmunkaidő 

 

Kecskeméten a Malomban található Gas márkaboltjainkba keresünk talpraesett, kiválóan 

kommunikáló 6 órás  

 

ELADÓ  

munkatársat  

 

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  

 

Fényképes önéletrajzokat e-mail címre, a kívánt üzlet megjelölésével kérnénk elküldeni!  

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&radius=15&jt=parttime&vjk=5fa6ee86f3ef420a
https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&radius=15&jt=parttime&vjk=5fa6ee86f3ef420a


 

https://www.profession.hu/allas/elado-penztaros-hervis-sport-kft-kecskemet-

1624527?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

Eladó / pénztáros 

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:  

Jelentkezz hozzánk, ha: 

• felelősségteljesen végzed a munkád 

• társaságkedvelő és csapatjátékos vagy 

• olyan munkahelyet keresel, ahol nincs két ugyanolyan napod 

• nem egy íróasztal mögött képzeled el a napi feladataid 

• nyitottan állsz a vásárlók felé  

• szívesen látod el tanáccsal az üzletbe látogatókat 

• több műszakos munkarendben szeretnél dolgozni 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

• Érdeklődés a sportok iránt 

Amit kínálunk:  

• Egy stabil, nemzetközi cég biztonsága 

• Dolgozói vásárlási kedvezmények 

• Szakmai tréningek 

• Előrelépési lehetőség 

• Bónusz rendszer 

Állás, munka területe(i): 

• Fizikai, Segéd, Betanított munka 

• Betanított munka 

 

https://www.profession.hu/allas/elado-penztaros-hervis-sport-kft-kecskemet-1624527?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/elado-penztaros-hervis-sport-kft-kecskemet-1624527?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

Szükséges tapasztalat: 

• Nem igényel tapasztalatot 

Szükséges végzettség: 

• Szakiskola / szakmunkás képző 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Részmunkaidő 

Egyéb juttatások: 

Éves bónusz / mozgóbér, Szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Korona utca 2.  

  



 

https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3-

Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&

sid=1025400677899898999&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=16861.3380651092&scr=

16861.3380651092&iid=-5444249992843583341 

 

Eladó 

130 000 Ft/hó 

Részmunkaidő 

Szeri Lászlóné e.v. 

 

Követelmények: szakképzettség illetve gyakorlat jó munkabírás pénztárgép kezelésének 

ismerete 

Munkakörülmények: napi váltásban 8-20ig a Tesco üzletsorán  

Kötelességek: precíz pontos munkavégzés 

  

https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=1025400677899898999&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=16861.3380651092&scr=16861.3380651092&iid=-5444249992843583341
https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=1025400677899898999&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=16861.3380651092&scr=16861.3380651092&iid=-5444249992843583341
https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=1025400677899898999&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=16861.3380651092&scr=16861.3380651092&iid=-5444249992843583341
https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=1025400677899898999&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=16861.3380651092&scr=16861.3380651092&iid=-5444249992843583341


 

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  

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


 

  

 

 

SZAKMUNKA 

  

  



 

https://www.profession.hu/allas/komissiozo-phoenix-pharma-zrt-kecskemet-

1629673?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

 
PHOENIX Pharma Zrt. 

Csatlakozz hozzánk  

Komissiózó 

pozícióba!  

Magyarország egyik piacvezető gyógyszer-nagykereskedő vállalataként munkatársainkkal 

együtt gondoskodunk arról, hogy a gyógyszerek a megfelelő időben a megfelelő helyre 

kerüljenek. 

Munkatársainkkal közösen alakítjuk jövőnket! 

„Egészséget szállítunk!” 

   

Főbb feladatok, munkák:  

• Gyógyszertári termékek komissiózása: gyógyszerek és gyógyszertári termékek pontos, 

precíz és tételes összekészítése (kézi szkennerrel, szalag mellett) 

• Raktári anyagmozgatás, árupakolás 

• Készletek folyamatos rendben tartása, ellenőrzése, polcfeltöltés 

• Munkaterület tisztán tartása 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

• Megbízhatóság, pontos munkavégzés 

• Jó számolási készség 

• Megfelelő fizikai állóképesség 

• Munkához való felelősségteljes és pozitív hozzáállás 

• Minimum 8 általános iskolai végzettség 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

• Raktározásban szerzett tapasztalat 

 

https://www.profession.hu/allas/komissiozo-phoenix-pharma-zrt-kecskemet-1629673?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/komissiozo-phoenix-pharma-zrt-kecskemet-1629673?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

Amit kínálunk:  

• Motiváló juttatási csomag (alapbér, adható havi mozgóbér) 

• Határozott idejű munkaszerződés minimum fél évre a hosszabbítás lehetőségével 

• Összetartó, támogató csapat 

• Családias hangulat, kellemes munkahelyi környezet 

• Napi 4 órás munkavégzés (6:00 és 20:00 között rugalmasan) 

Állás, munka területe(i): 

• Fizikai, Segéd, Betanított munka 

• Anyagmozgatás, Rakodás 

Szükséges tapasztalat: 

• Nem igényel tapasztalatot 

Szükséges végzettség: 

• Általános iskola 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-

Kecskem%C3%A9t?vjk=d82c3fb8c4486659 

Raktári másodállás 4 órában, Kecskeméten 
Wolf Distribution Kft. - Kecskemét 

Részmunkaidő 

 

Négy órás raktár-kisegítő állás Kecskeméten, kiváló környezetben. 

25 éve sikeresen működő családi vállalatunkhoz leinformálható kollégát keresünk 

hosszútávra. 

Munkavégzés:  

Mindennap 15:30-tól 20:00-ig. 

Feladatok:  

- raktári folyamatok segítése 

- zsákos és vödrös termékek komissiózása, rakodása 

- raklapos áru csomagolása 

- teherautó rakodás 

Előny: C, E jogosítvány, targoncavezető képesítés, megváltozott munkaképesség, 

Jelentkezését várjuk, ha 

- van B kategóriás jogosítványod 

- van érettségid 

- büntetlen előéletű vagy. (Erkölcsi bizonyítvány szükséges) 

- Kecskemét környékén laksz 

- becsületes és nagyon megbízható vagy. 

Amit kínálunk:  

- tiszta, rendezett környezet. 

- hosszútávú munkahely, stabil háttér 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=d82c3fb8c4486659
https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=d82c3fb8c4486659


 

- hivatalos, bejelentett munkaviszony 

- versenyképes, havi bér, mindig pontos kifizetés 

- jó munkahelyi légkör, korrekt vezetőség 

Állás típusa: Részmunkaidő 

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-

Kecskem%C3%A9t?vjk=7142d416864f94a5 

Szezonális éttermi és szállodai munkák 
Service Flow Kft. - Kecskemét 

Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

 

Hoteleinkbe, szállodáinkba és éttermeinkbe keresünk alkalmi munkavégzés céljából 

munkavállalókat! 

Jelentkezz az ország bármely pontjáról és Mi megtaláljuk a számodra legtökéletesebb 

pozíciót! 

Mit kínálunk munkavállalóinknak? 

• Versenyképes bérezés 

• Teljes, részmunkaidős és alkalmi lehetőségek 

• Modern munkakörnyezet 

• Bejelentett álláslehetőség 

• Hosszú távú munkavégzés 

• Dinamikus és barátságos légkör 

• Diák és gyakornoki pozíciók 

• Akár nyugdíjas foglalkoztatás is 

Elvárásaink:  

• Minimum alapfokú végzettség (8 általános iskola) 

• Ápolt, igényes megjelenés 

• Precíz, pontos munkavégzés 

• Rugalmasság 

• Megbízhatóság 

Előny:  

• Turizmus-vendéglátás területén szerzett tapasztalat 

• Angol nyelvtudás 

• Utazási hajlandóság 

Munkavégzési hely: ORSZÁGOS 

(Lakóhelyedhez rugalmasan igazítva) 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Alkalmi, Munka műszakokkal 

  

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=7142d416864f94a5
https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=7142d416864f94a5


 

https://www.profession.hu/allas/paciens-koordinator-recepcios-kecskemet-medicover-

egeszsegkozpont-zrt-kecskemet-1639033?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

 

A MEDICOVER Zrt. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő magán-egészségügyi 

szolgáltatója. Rohamosan fejlődő orvosdiagnosztikai magánlaboratóriumunk vérvételi 

pontjába keresünk munkatársat az alábbi pozícióba: 

PÁCIENS KOORDINÁTOR - RECEPCIÓS 

(részmunkaidő 4 óra) 

Feladatok  

• A laborpontba érkező páciensek fogadása, időpontok egyeztetése és rögzítése 

• Számlázás, fizettetés 

• Páciens dokumentáció precíz vezetése 

• A levett minták szakszerű tárolásának, elszállításának felügyelete 

• Laborpontban lévő eszközök rendszeres leltározása és eszközös rendelése 

• Személyzet beosztás kezelése 

Amit kínálunk:  

• Részmunkaidős állás heti 20 órában,(reggel 6 és 13 óra között), változó 

munkarendben. 

Heti 3-4 nap vállalása szükséges. 

• Stabil munkahely, hosszú távú munkaviszony Magyarország vezető magán-

egészségügyi szolgáltatójánál 

• Átlagon felüli munkakörnyezet 

• Számos dolgozói kedvezmény biztosítása 

Elvárások  

• Középfokú végzettség-érettségi 

• Segítőkészség, precizitás, jó kommunikációs készség, empátia 

• Számítógépes rutin 

Előnyt jelent, de nem elvárás:  

• Egészségügyi végzettség 

• Angol nyelvtudás 

• Magán egészségügyi ellátásban, magánlaborban szerzett tapasztalat 

https://www.profession.hu/allas/paciens-koordinator-recepcios-kecskemet-medicover-egeszsegkozpont-zrt-kecskemet-1639033?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/paciens-koordinator-recepcios-kecskemet-medicover-egeszsegkozpont-zrt-kecskemet-1639033?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

Állás, munka területe(i): 

• Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka 

• Recepciós 

• Szakmai asszisztens 

Szükséges tapasztalat: 

• Nem igényel tapasztalatot 

Szükséges végzettség: 

• Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

Jelentkezés módja:  

Jelentkezni magyar nyelvű, fényképes önéletrajz beküldésével, pozíció és bérigény 

megjelölésével lehet a "Jelentkezem" gombra kattintva. 

Elsősorban a meghirdetett területekre várjuk a pályázatokat, de adatbázisunkba egy későbbi 

munkalehetőség reményében is szívesen vesszük a jelentkezéseket. 

  



 

https://hu.jooble.org/jdp/-8142386981873883972/Rakt%C3%A1ros-

Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&

sid=942378246277201883&age=184&relb=100&brelb=100&bscr=18183.1675745396&scr=

18183.1675745396&iid=-6533201476252012520 

Raktáros 

Részmunkaidő 

Parketta Áruház 

Követelmények: Kereskedelembe péntek, szombati napokra besegítő férfi munkatársat 

keresünk. 

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 

Munkakörülmények: raktáros 

Kötelességek: Pénteken 8-17, Szombaton 8-12 óráig tart a munkavégzés. 

  

https://hu.jooble.org/jdp/-8142386981873883972/Rakt%C3%A1ros-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=942378246277201883&age=184&relb=100&brelb=100&bscr=18183.1675745396&scr=18183.1675745396&iid=-6533201476252012520
https://hu.jooble.org/jdp/-8142386981873883972/Rakt%C3%A1ros-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=942378246277201883&age=184&relb=100&brelb=100&bscr=18183.1675745396&scr=18183.1675745396&iid=-6533201476252012520
https://hu.jooble.org/jdp/-8142386981873883972/Rakt%C3%A1ros-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=942378246277201883&age=184&relb=100&brelb=100&bscr=18183.1675745396&scr=18183.1675745396&iid=-6533201476252012520
https://hu.jooble.org/jdp/-8142386981873883972/Rakt%C3%A1ros-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=1&elckey=2406008419853172576&p=1&sid=942378246277201883&age=184&relb=100&brelb=100&bscr=18183.1675745396&scr=18183.1675745396&iid=-6533201476252012520


 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_barkacsaruhazba_delutanos_takaritot_11896

4347.htm 

Kecskeméti barkácsáruházba délutános takarítót 

Kecskeméti barkácsáruházba keresünk délutános takarítókat (H-P 14:00-18:00-ig), illetve 

hétvégés takarítókat (Sz: 11-18-ig V: 08:00-16:00-ig).  

Kérem, hogy kizárólag leinformálható, 3-5 éves takarítói tapasztalattal rendelkező jelentkezők 

küldjék el az önéletrajzukat a következő email címre: takaritoiallasok1234@gmail.com 

 

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritonot_keresunk_118932339.htm 

 

Takarítónőt keresünk 

Egy fő női munkatársat keresünk napi 2 óra hosszára takarítani Külső Szegedi út 136. szám 

alá.  

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:  

06 70 425 85 71  

 

Email cím : huntex.recycling@gmail.com  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_barkacsaruhazba_delutanos_takaritot_118964347.htm
https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_barkacsaruhazba_delutanos_takaritot_118964347.htm
mailto:takaritoiallasok1234@gmail.com
https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritonot_keresunk_118932339.htm


 

https://hu.jooble.org/jdp/-5436367126329188515/Konyhai-takar%C3%ADt%C3%B3-

Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=4&elckey=-

4197364211792175320&p=1&sid=724486748785694330&age=160&relb=100&brelb=100&

bscr=45362.6917236934&scr=45362.6917236934&iid=-5872340417687392976 

Konyhai takarító 

Időszakos munka 

Takarítás Mánia Kft. 

Tisztelt Munkavállalók! 

Kecskeméten lévő étterembe keresünk új munkatársat. 

Amit kínálunk: 

Határozatlan idejű, 6 órás munkaviszony, hosszú távú munka. 

Teljes körű betanítás minden feladatra, tervezhető 2+2 beosztás folyamatos munkarendben (2 

nap munka, 2 nap pihenő). 

Havi nettó fizetés: 150 000 Forint. 

Munkavégzés ideje: 

23.00-05.00-ig 

Feladatok: 

Konyhai területek tisztán tartása, konyhai gépek, berendezések tisztítása, fekete mosogatás. 

Vendégtér, mosdók, konyha napi szintű tisztán tartása 

Elvárásaink: 

Kizárólag kecskeméti lakosok jelentkezését várjuk! 

Betanulást követően önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság, kitartás és jó állóképesség, 

feddhetetlenség. 

Jelentkezni kizárólag fényképes önéletrajzzal az 

ejszakai.munka638@gmail.com email címen vagy a +36202386420-as telefonszámon 14 h és 

18 h között lehetséges. 

https://hu.jooble.org/jdp/-5436367126329188515/Konyhai-takar%C3%ADt%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=4&elckey=-4197364211792175320&p=1&sid=724486748785694330&age=160&relb=100&brelb=100&bscr=45362.6917236934&scr=45362.6917236934&iid=-5872340417687392976
https://hu.jooble.org/jdp/-5436367126329188515/Konyhai-takar%C3%ADt%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=4&elckey=-4197364211792175320&p=1&sid=724486748785694330&age=160&relb=100&brelb=100&bscr=45362.6917236934&scr=45362.6917236934&iid=-5872340417687392976
https://hu.jooble.org/jdp/-5436367126329188515/Konyhai-takar%C3%ADt%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=4&elckey=-4197364211792175320&p=1&sid=724486748785694330&age=160&relb=100&brelb=100&bscr=45362.6917236934&scr=45362.6917236934&iid=-5872340417687392976
https://hu.jooble.org/jdp/-5436367126329188515/Konyhai-takar%C3%ADt%C3%B3-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=4&elckey=-4197364211792175320&p=1&sid=724486748785694330&age=160&relb=100&brelb=100&bscr=45362.6917236934&scr=45362.6917236934&iid=-5872340417687392976
mailto:ejszakai.munka638@gmail.com
tel:+36202386420


 

https://www.profession.hu/allas/arufeltolto-elado-gasztros-multi-evox-bt-kecskemet-

1621532?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

 

MULTI EVOX BT. 

Munkatársat keresünk 

Árufeltöltő - Eladó - gasztrós 

pozícióba. 

Vállalatunk Magyarország egyik vezető, folyamatosan bővülő Töltőállomás hálózata! 

A következő üzletünkbe: Kecskemét – MOL Töltőállomás (2 telephely) Az alábbi 

munkakörbe keresünk munkatársakat: Eladó - gasztrós állás 

Kérjük, hogy az oldalon keresztül jelentkezzen! 

Főbb feladatok, munkák:  

• a vásárlók maximálisan segítőkész és udvarias kiszolgálása, 

• gyors és pontos pénztári és placcos munka 

• árufeltöltés, 

•Az üzlet rendezettségének tisztaságának folyamatos biztosítása. 

• Gasztró termékek készítése 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

A munka betöltéséhez szükséges lehet: 

- Személygépkocsi a bejáráshoz 

Amit kínálunk:  

•változatos, érdekes munka 

• versenyképes, teljesítményösztönző és kiemelkedő jövedelem, (bővebben az 

állásinterjún van lehetőség a részleteket megbeszélni) 

• Ha szeretnél egy jó csapatba tartozni jelentkezz és lehetőséged lesz belelátni a MOL 

világába! 

• Ha csak a nyárra keresel állást -->  jelentkezz nyugodtan. 

• Ha csak másodállást keresel --> jelentkezz nyugodtan 

• Ha diák vagy --> jelentkezz nyugodtan 

• Ha csak kérdésed van --> jelentkezz nyugodtan 

 

https://www.profession.hu/allas/arufeltolto-elado-gasztros-multi-evox-bt-kecskemet-1621532?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/arufeltolto-elado-gasztros-multi-evox-bt-kecskemet-1621532?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

Állás, munka területe(i): 

• Szakmunka 

• Bolti eladó, Pénztáros 

Szükséges tapasztalat: 

• Nem igényel tapasztalatot 

Szükséges végzettség: 

• Általános iskola 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

• Alkalmi munka 

• Diákmunka 

• Részmunkaidő 

Havi nettó fizetési keret: 

190.000 Ft 

Egyéb juttatások: 

Éves bónusz / mozgóbér, Cafeteria, Szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, 50482  

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Csomagolo_munkatarsa_keresunk_118960838.htm#xtor

=AL-182&xts=434551 

Csomagoló munkatársa keresünk 

Helység: Kecskemét 

Kategória: Fizikai munka / segédmunka 

Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (6 órában) 

Elvárt végzettség: nem igényel 

Szükséges nyelvtudás: nem igényel 

Munkakör megnevezése: Betanított munkás 

Cégnév: Zsömli Pékség Kft.  

 

Kecskeméti szendvics üzembe csomagoló és szendvics összekészítő munkatársakat keresünk. 

 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu42a489004745131e70020ac084f5744c 

Autós futár 

Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

 

Részmunkaidős (3-5 órás) foglalkoztatásra keresünk saját gépjárművel rendelkező, 

gyakorlott, ápolt megjelenésű futár kollégát.  

Feladat: készétel házhoz szállítása. Állandó délelőtti elfoglaltság, jó kereseti lehetőség. 

Bővebb információ az állásinterjú keretein belül. Jelentkezés önéletrajzzal.  

  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Csomagolo_munkatarsa_keresunk_118960838.htm#xtor=AL-182&xts=434551
https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Csomagolo_munkatarsa_keresunk_118960838.htm#xtor=AL-182&xts=434551
https://www.careerjet.hu/jobad/hu42a489004745131e70020ac084f5744c


 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/takaritonot_keresunk/kecskemet/7625884 

Takarítónőt keresünk! 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  Takarítónő  

Orientáció  Egészségügy, szépségipar 

Munkavégzés helye  Kecskemét  

Foglalkoztatás módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  átlagos 

Megüresedés miatt vacsi-közi orvosi rendelőbe takarítónőt keresünk napi 4 órában.  

Elsősorban délutáni munkaidőben!  

Érdeklődni: 06309550765 

  

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/takaritonot_keresunk/kecskemet/7625884


 

https://mybridge.hu/allasajanlatok/allas/479-delelottos-takarito 

Délelőttös takarító 

munkatársat keresünk 

Takarítókat keresünk kecskeméti közintézménybe 

  

Kecskeméti közintézménybe azonnali kezdéssel takarításban jártas kollégákat keresünk. 

Olyan kollégákat keresünk, akik munkájukra és környezetükre egyaránt igényesek. 

 

Munkaidő: 06:00-14:00 folyamatos munkarendben 

Amit biztosítunk csapatunk új tagjainak: 

• havonta pontosan érkező munkabér, 

• hosszú távú, bejelentett állás, 

• munkaruha és eszközök. 

Akár nyugdíjas, valamint nyugdíj előtt állók jelentkezését is várjuk! 

Jelentkezéshez küldje el önéletrajzát "Kecskemét közintézmény" megjelöléssel a 

takaritasmunka@mybridge.hu e-mail címre. 

  

https://mybridge.hu/allasajanlatok/allas/479-delelottos-takarito


 

https://www.careerjet.hu/jobad/hufaf4d99e7acfc267033c3437563ecb98 

Kábelfeldolgozó 

Kategória Betanított munka 

Helyszín Kecskemét 

 

Jelentkezési határidő 2021-07-09 

 

Olyan munkahelyet keresel, ahol van előre lépési lehetőség? Tanulni és fejlődni szeretnél, de 

a munkahelyeden gátolnak ebben? Vannak informatikai ismereteid, de hiányos a 

nyelvtudásod? Ha igennel válaszoltál legalább egy kérdésre, nálunk megtalálod a megoldást! 

Kábelgyártással foglalkozó partnerünk számára keresünk munkatársat. 

 

Feladatok  

• Csatlakozók, kábelek és vezetékek feldolgozása, szerelése 

• Gépek kezelése kábelfeldolgozás során 

Elvárások  

• Minimum 8 általános iskolai végzettség 

• Kézügyesség, jó rajzolvasási készség 

• Szorgalom, kitartás 

• 1-2 műszakos munkarend vállalása vagy egy műszakos kismama műszak (07:30-

15:30) 10 év alatti gyermekkel rendelkező kecskeméti és környéki édesanyák számára 

Előnyök  

• Családbarát munkarend 

• Könnyű fizikai munka 

Amit ajánlunk  

• Megbízható, stabil háttérrel rendelkező munkahely 

• Széles körű juttatási csomag 

• Családias vállalati légkör, céges rendezvények 

• Céges buszok Nagykőrös, Tiszakécske, Lakitelek, Lajosmizse, Kiskunfélegyháza 

irányából 

• A kismamaműszakon túl részmunkaidős (4 és 6 órás) munkavégzésre is van lehetőség 

  

https://www.careerjet.hu/jobad/hufaf4d99e7acfc267033c3437563ecb98


 

https://www.profession.hu/allas/szakacs-alba-cadacomo-kft-kecskemet-

1626473?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

ALBA CADACOMO Kft. 

Munkatársat keresünk 

Szakács 

pozícióba. 

Főbb feladatok, munkák:  

- Ételek elkészítése az előírt menü lista alapján 

- Alapanyag készletek követése 

- Előkészítés 

  

Az álláshoz tartozó elvárások:  

- 2 év tapasztalat 

Állás, munka területe(i): 

• Szakmunka 

• Szakács 

Szükséges végzettség: 

• Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

• Szakmai gyakorlat 

• Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 6.  

https://www.profession.hu/allas/szakacs-alba-cadacomo-kft-kecskemet-1626473?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/szakacs-alba-cadacomo-kft-kecskemet-1626473?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

https://www.profession.hu/allas/pultos-alba-cadacomo-kft-kecskemet-

1626494?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

ALBA CADACOMO Kft. 

Munkatársat keresünk 

Pultos 

pozícióba. 

Főbb feladatok, munkák:  

- Kebab elkészítés 

- Pizza elkészítése 

- Értékesítés 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

Minimum 1 év pultos tapasztalat 

Állás, munka területe(i): 

• Szakmunka 

• Felszolgáló, Pincér, Pultos 

Szükséges végzettség: 

• Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

• Szakmai gyakorlat 

• Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 6.  

  

https://www.profession.hu/allas/pultos-alba-cadacomo-kft-kecskemet-1626494?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/pultos-alba-cadacomo-kft-kecskemet-1626494?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-

allast_kinal/alkalmi_takaritot_keresunk/kecskemet/7407162 

Alkalmi takarítót keresünk 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  Takarító 

Orientáció  Egyéb 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja  alkalmi munka 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  versenyképes 

 

Kecskemétre iroda takarításra helyettesítő takarítót keresünk, hétfőtől péntekig, délutánra 

(17.00-19.00ig). 

Átlagosan havi 8-10 nap. 

 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 

Kovács Anett 0630/018-3663 

kovacs.anett@sos-alfa.hu  

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/alkalmi_takaritot_keresunk/kecskemet/7407162
https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/alkalmi_takaritot_keresunk/kecskemet/7407162


 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-

Kecskem%C3%A9t?vjk=bba021aa3644d8d0 

Gyógypedagógus 
Kecskeméti Tankerületi Központ - Jakabszállás 

Kecskeméti Tankerületi Központ 

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

pályázatot hirdet 

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola  

 

gyógypedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6078 Jakabszállás, Kun utca 2.  

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

Fejlesztő órák megtartása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, gyógypedagógus,  

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=bba021aa3644d8d0
https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=bba021aa3644d8d0


 

• Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy  

• Büntetlen előélet  

• Cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes szakmai önéletrajz  

• Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata  

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy 

a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

(alkalmazás esetén)  

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez  

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 

továbbításához (3. személlyel közlés)  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 6.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolog Ernő intézményvezető nyújt, a 

+36-76/382-056 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével 

(6078 Jakabszállás, Kun utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: TK/025/HR/2343-3/21 , valamint a munkakör megnevezését: 

gyógypedagógus.  

vagy 

• Elektronikus úton Dolog Ernő intézményvezető részére a jakabsziskola@gmail.com E-mail 

címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény 

nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt 

semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 25.  



 

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://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-

Kecskem%C3%A9t?vjk=bd9c3abf05813dd2 

Bevásárlókocsi összegyűjtő és rendező 

(részmunkaidő, Kecskemét) 
METRO AG – Kecskemét 

 

Milyen feladatok várnak Rád?  

• A parkoló területén található bevásárló kocsik összegyűjtése, tárolók feltöltése  

• Az áruházhoz közelebb eső tárolókba a távolabbi tárolókból az üres kocsik 

átmozgatása  

• Hibás, működésképtelen bevásárló kocsik elkülönítése előre egyeztetett helyre  

• Az áruház külső, belső helyiségeiben takarítási feladatok ellátása  

• A parkolóban elszórt szemét, csomagolóanyag eltakarítása  

• Bevásárló kocsik ütemezett takarítása, mosása  

Amire szükséged lesz a pozíció betöltéséhez:  

• Legalább befejezett általános iskolai tanulmányok  

• Átlagos fizikai erőnlét  

Miért jó nálunk dolgozni?  

• Kiemelkedő juttatási csomag, kiszámítható jövedelem  

• Készpénzben is kivehető cafeteria  

• Bejelentett, törvényes foglalkoztatás  

• Kereskedelmi specifikus képzési lehetőségek  

• Segítség a betanulásban  

• Stabil hátterű vállalat  

• Összetartó, képzett csapat  

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét. Úrrét 236  

Kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését várjuk!  

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette az érdeklődését, várjuk jelentkezését 

karrieroldalunkon, amelyhez kérjük, csatolja szakmai önéletrajzát magyar nyelven!  

További álláslehetőségeinket megtekintheti a METRO Kereskedelmi Kft. karrieroldalán az 

alábbi linken: https://www.metro.hu/karrier/allasajanlatok-magyarorszagon 
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https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-

allast_kinal/megvaltozott_munkakepessegu_udvarost_keresunk/kecskemet/7328314?utm_sou

rce=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 

Megváltozott munkaképességű udvarost keresünk 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  Udvaros 

Orientáció  Egyéb 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  átlagos 

Megváltozott munkaképességű udvarost keresünk telephelyünk rendben tartására. 

Részmunkaidős foglalkoztatás, rugalmas munkavégzés. Várjuk jelentkezését! 
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https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-

Kecskem%C3%A9t?vjk=f48c9d8cb7c6aaa9 

Megváltozott munkaképességű takarító 
Vöröskő Kft. - Euronics - Kecskemét 

Részmunkaidő 

 

Ha szívesen dolgoznál egy dinamikusan fejlődő hazai cégnél, és érdeklődsz a műszaki 

termékek és a technikai újdonságok iránt. Precíz, alapos és megbízható vagy a munkádban, 

akkor jelentkezz erre az állásra! KIZÁRÓLAG MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 

Főbb feladatok 

• Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán tartása, portalanítása. 

• A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása 

Munkakör betöltésének feltételei  

• Megváltozott munkaképességet igazoló dokumentáció 

• Precíz, igényes munkavégzés 

Amit kínálunk 

• Stabil cégháttér 

• Hosszú távú munkalehetőség 

Munkakör betöltése során előnyt jelent 

• Hasonló területen szerzett tapasztalat 

 

Munkavégzés helye:  

6000 Kecskemét, Talfája köz. 1. 

 

Célcsoport:  

Pályakezdő 

 

Munkaszerződés típusa: 

Határozatlan idejű 

 

Napi munkaidő: 

Részmunkaidő 6 óra 
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https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritokat_Keresunk_Azonnali_Kezdessel_Kecskemete

n__Bejelentett_Allas_113253712.htm 

Takarítókat Keresünk Azonnali Kezdéssel 

Kecskeméten! Bejelentett Állás 

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://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritokat_Keresunk_Azonnali_Kezdessel_Kecskemeten__Bejelentett_Allas_113253712.htm
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https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Portas__takarito_allas_Kecskemeten_118145525.htm 

Portás, takarító állás Kecskeméten 

Helység: Kecskemét  

Kategória: Fizikai munka / segédmunka  

Tapasztalat: Pályakezdő  

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  

Elvárt végzettség: általános iskola  

Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Portás  

 

A Hírös Sport Nonprofit Kft. Portás, takarító munkakörbe részmunkaidős foglalkoztatásban 

munkatársat keres.  

 

Feladatok:  

portaszolgálati feladatok ellátása,  

létesítmény nyitási és zárási feladatok elvégzése,  

látogatók, partnerek, sportolók útbaigazítása,  

takarítási feladatok ellátása a létesítmény területén.  

 

Elvárások:  

minimum 8 általános iskolai végzettség,  

megbízhatóság, pontosság, rugalmasság.  

 

Amit kínálunk:  

hosszú távú munkalehetőség,  

béren kívüli juttatás,  

4 órás részmunkaidős foglalkoztatás,  

útiköltség térítés.  

 

Munkavégzés helye:  

Kecskemét  

 

Jelentkezés módja:  

Fényképes önéletrajzokat e-mailen az allas@hiros-sport.hu címre várjuk 2021. május 31-ig. 

  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Portas__takarito_allas_Kecskemeten_118145525.htm


 

https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/allas/egyeb-mezogazdasagi-munka/kertesz-

allas/h_7138346?ref=1e40270e&utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=joo

ble 

Kertész állás 

Kerekegyháza 

 

Privát lovastanyára keresünk megbízható, jó fizikumú, önálló munkavégzésre alkalmas férfi 

munkatársat részmunkaidőben. 

Feladat: fűkaszálás, favágás-pakolás, egyéb kerti feladatok. 

Elvárás: kulturált megjelenés, megbízhatóság, jó teherbírás, igényes, precíz munkavégzés. 

Rugalmas időbeosztás. 

 

További információ telefonon.  

+36306820701  

 

 

 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-

allast_kinal/megvaltozott_munkakepessegu_takaritot_keresunk/kecskemet/7567237 

 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  takarító 

Orientáció  Egyéb 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  átlagos 

 

Megváltozott munkaképességű takarítónőt keresünk Kisfáiban található telephelyünkre, 

irodatakarításra, napi 4 órában.  

Érdeklődni lehet e-mailben vagy telefonon: 30/693-6324 
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https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/beugros_kecskemet/kecskemet/7226145 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  Beugrós - Kecskemét 

Orientáció  Gyártás, termelés, mérnök 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  versenyképes 

 

Keressük új kollégáinkat beugrós munkára kecskeméti munkavégzésre. 

 

Feladat: 

- a műanyag alkatrészek csomagolása, válogatása, szortírozása, összeszerelése 

- a műanyag alkatrészeken a kiegészítő műveletek elvégzése 

- a késztermék minőségének ellenőrzése (vizuálisan) 

- a termeléshez kapcsolódó dokumentumok kitöltése (darabszámok vezetése, dobozok 

lemérése) 

 

Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével. 

További információ: 

06205584770 

06203617531  

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/beugros_kecskemet/kecskemet/7226145


 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Csaladi_kapcsolattarto_117572367.htm 

Családi kapcsolattartó 

Bruttó bér: 45 000  Ft / hó  

Családi kapcsolattartót keresek Kecskeméten napi pár óra elfoglaltsággal, ami főleg telefonon 

történik, esetenként saját autó használattal. Érdeklődni telefonon a délutáni órákban. 

 

 

 

https://hu.jooble.org/jdp/-3354814894037365375/Sz%C3%B3r%C3%B3lapterjeszt%C5%91-

Het%C3%A9nyegyh%C3%A1z%C3%A1n-

Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=8&elckey=2209530651712758457&p=1&

sid=-

7790956768348716447&age=107&relb=100&brelb=100&bscr=34058.837360203&scr=3405

8.837360203&iid=5903869969656928495 

Szórólapterjesztő Hetényegyházán 

Hetényegyházán keresünk szórólapterjesztőt. 

A szórólapokat hetente egyszer hétfőtől szerdáig egyéni időbeosztásban kell összekészíteni és 

a postaládákba eljuttatni. 

A kiszórandó anyagot hétvégén, vagy hétfő reggel - lakóhelytől függően – házhoz szállítják, 

vagy egy lerakóponton lehet átvenni. 

Feltétel: helyi vagy közvetlen 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. 
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https://hu.jooble.org/jdp/-3354814894037365375/Sz%C3%B3r%C3%B3lapterjeszt%C5%91-Het%C3%A9nyegyh%C3%A1z%C3%A1n-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=8&elckey=2209530651712758457&p=1&sid=-7790956768348716447&age=107&relb=100&brelb=100&bscr=34058.837360203&scr=34058.837360203&iid=5903869969656928495
https://hu.jooble.org/jdp/-3354814894037365375/Sz%C3%B3r%C3%B3lapterjeszt%C5%91-Het%C3%A9nyegyh%C3%A1z%C3%A1n-Kecskem%C3%A9t?ckey=NONE&rgn=261&pos=8&elckey=2209530651712758457&p=1&sid=-7790956768348716447&age=107&relb=100&brelb=100&bscr=34058.837360203&scr=34058.837360203&iid=5903869969656928495
mailto:kecskemet@mekk-kft.hu
tel:+36203618621


 

 

https://aprohirdetesingyen.hu/belfoldi-munka/26205977/gondozo-apolo 

Gondozó-Ápoló 

Országos hálózattal rendelkező szolgáltató szervezet, induló Otthonápolási szolgálatába 

szociális gondozó-ápoló munkatársat keres, megbízásos munkaviszonyba, részmunkaidőben. 

 

Elvárás: 

 

- az ápolás-gondozás területén szerzett legalább 2 éves gyakorlat, 

- jó kommunikációs, kapcsolatteremtő készség, 

- pontosság, precizitás, határidők betartása, 

- önálló munkára való képesség, 

 

Szakmai önéletrajzot, bizonyítvány másolatot várjuk az alábbi elérhetőségekre: 

Dr. Farkas Kálmánné 

farkasnei@remenyhir.hu 

Telefonszám: +36/303849887  

  

https://aprohirdetesingyen.hu/belfoldi-munka/26205977/gondozo-apolo


 

 

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


 

https://www.careerjet.hu/jobad/huf87032fbaee25ece616f8d6c2a212ec6 

Takarító munkatárs 

 

Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

 

Takarító munkatársat keresünk hosszútávra, részmunkaidős foglalkoztatásra. Gyártóterületen 

szerzett takarítói tapasztalat szükséges. Munkarend: H-P, 4 órás, állandó esti munkavégzés 

Bérezés: megegyezés szerinti órabér Jelentkezés önéletrajzzal. 

 

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Pultos_allas_118397339.htm 

Pultos állás 

Helység: Kecskemét  

Kategória: Vendéglátás / idegenforgalom  

Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (6 órában)  

Elvárt végzettség: nem igényel  

Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Pultos  

 

Kecskemét Széchenyivárosi Söröző Felszolgáló Pultost Keres Kiemelt Kereseti Lehetőséggel! 

 

  

https://www.careerjet.hu/jobad/huf87032fbaee25ece616f8d6c2a212ec6
https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Pultos_allas_118397339.htm


 

 

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/Kerteszt_keresek_116239660.htm
tel:+36705403384


 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/beugros_kecskemet/kecskemet/7226145 

Hirdetés helye Kecskemét 

Pozíció  Beugrós - Kecskemét 

Orientáció  Gyártás, termelés, mérnök 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja  határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  versenyképes 

 

Keressük új kollégáinkat beugrós munkára kecskeméti munkavégzésre. 

 

Feladat: 

- a műanyag alkatrészek csomagolása, válogatása, szortírozása, összeszerelése 

- a műanyag alkatrészeken a kiegészítő műveletek elvégzése 

- a késztermék minőségének ellenőrzése (vizuálisan) 

- a termeléshez kapcsolódó dokumentumok kitöltése (darabszámok vezetése, dobozok 

lemérése) 

 

Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével. 

További információ: 

06205584770 

06203617531 

  

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/beugros_kecskemet/kecskemet/7226145


 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_etterembe_beugros_szakacsos_keresunk___

118682013.htm 

Kecskeméti étterembe beugrós szakácsot keresünk! 

Helység: Kecskemét  

Kategória: Vendéglátás / idegenforgalom  

Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  

Foglalkoztatás jellege: Alkalmi/időszakos munka  

Elvárt végzettség: szakiskola/szakmunkás képző  

Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Szakács  

 

Kecskeméten a Max Pizzériába keresünk beugrós szakácsot heti 2, max 3 napra.  

Korrekt fizetés, jó csapat.  

Ha szeretnél hozzánk csatlakozni, akkor küld el nekünk önéletrajzodat.  

email: maxpizzeriakecskemet@gmail.com  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_etterembe_beugros_szakacsos_keresunk___118682013.htm
https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_etterembe_beugros_szakacsos_keresunk___118682013.htm


 

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/Fodrasz_allas_Kecskemeten_116166333.htm


 

 

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


 

 

https://hu.indeed.com/jobs?q=takar%C3%ADt%C3%B3&l=Kecskem%C3%A9t&vjk=195c242e6d4e76d

d 

HÉTVÉGI MŰSZAKI TAKARÍTÁS 
Human Navigátor - Kecskemét 

Partnercégünkhöz keresünk munkavállalókat műszaki takarításra! 

– előre egyeztetett beosztás 

– hétvégi munka 

– heti kifizetés 

Feltétel: betöltött 18. életév 

Munkaruhát, védő felszerelést biztosítunk! 

További információ: 

20/389-2581 / 20/774-1446 

 

 

  

https://hu.indeed.com/jobs?q=takar%C3%ADt%C3%B3&l=Kecskem%C3%A9t&vjk=195c242e6d4e76dd
https://hu.indeed.com/jobs?q=takar%C3%ADt%C3%B3&l=Kecskem%C3%A9t&vjk=195c242e6d4e76dd


 

 

 

Irodai munka 

  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-

Kecskem%C3%A9t?vjk=394a3b4e1dd85183 

Adatrögzítő 
Nyugdíj Invest Kft. - Kecskemét 

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 

Távmunka: Nem 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=394a3b4e1dd85183
https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=394a3b4e1dd85183


 

https://www.profession.hu/allas/irodai-koordinator-humania-hrs-group-zrt-kecskemet-

1621275?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571 

A Humánia HRS Group Zrt.  és stratégiai partnere a Fürge Diák Iskolaszövetkezet hazánk 

egyik legnagyobb, országos hálózattal rendelkező humán szolgáltató cégcsoportja. 

Magyarországi közepes és nagyvállatok munkaerő igényeit elégítjük ki diákmunka 

szervezésével és munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásunkkal. Ezzel pedig segítjük a diákok és a 

felnőtt munkavállalók elhelyezkedését a munkaerőpiacon. 

  

A cégcsoportunk részmunkaidőben egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül 

Irodai koordinátor 

munkatársat keres kecskeméti irodánkba. 

AMIT A MUNKAKÖRRŐL TUDNI ÉRDEMES:  

Irodai koordinátorként igazán pörgős munkanapokat élhetsz meg, hiszen a telefonos 

egyeztetések mellett az irodai ügyfélforgalmat is kezelned kell. Feladataid lesznek: 

• Toborzási folyamatokban való aktív részvétel 

• Napi kapcsolattartás a munkavállalókkal 

• Beérkező ügyfelek koordinálása 

• Adminisztrációs feladatok ellátása 

• Orvosi alkalmassági vizsgálatok megszervezése 

• Saját fejlesztésű programunk precíz, pontos kezelése 

MUNKÁDÉRT A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJUK:  

• Változatos munkavégzés 

• Dinamikus, fiatal cég biztos háttere 

• Kiváló munkakörnyezet, jó csapat, családias légkör 

• Céges telefon korlátlan használattal 

• Heti 4 nap munkavégzés 6 órában havi beosztással 

• Hosszú távú, stabil munkahely 

AHHOZ, HOGY ESÉLLYEL PÁLYÁZZ A POZÍCIÓRA, AZ ALÁBBI 

ELVÁRÁSOKNAK KELL MEGFELELNED:  

• Legalább középfokú végzettség 

• Jó kommunikációs és együttműködő készség 

• Ügyfélorientáltság, precíz munkavégzés 

https://www.profession.hu/allas/irodai-koordinator-humania-hrs-group-zrt-kecskemet-1621275?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571
https://www.profession.hu/allas/irodai-koordinator-humania-hrs-group-zrt-kecskemet-1621275?sessionId=3b30c3b1080c8d48105d445e537d5571


 

• Jó szervező és problémamegoldó képesség 

• Magabiztos Ms Office ismeret 

MI VÁLHAT ELŐNYÖDRE A SIKERES PÁLYÁZÁSHOZ:  

• HR területen folytatott tanulmányok 

Állás, munka területe(i): 

• Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka 

• Adminisztrátor, Dokumentumkezelő 

Szükséges tapasztalat: 

• 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges végzettség: 

• Középiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét  

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu78d95a166fbc2039013ebdbaebd384e4 

Vezetői asszisztens - részmunkaidős 

Nemzetközi hátterű partnercégünk közel 30 éve van jelen termelőegységgel a hazai gépipari 

és elektronikai piacon. Exporttevékenységük elsősorban Nyugat-Európába, illetve a tengeren 

túlra irányul. 1 év határozott időre keresünk vezetői asszisztens munkatársat. 

 

Feladatok  

• A vállalat vezetésének általános adminisztratív támogatása (pl. dokumentum kezelése, 

rendszerezése, archiválása) 

• Beérkező telefonhívások kezelése 

• Bejövő, kimenő posta adminisztrációja illetékeseknek való eljuttatása 

• Vendégek, ügyfelek fogadása 

Elvárások  

• Minimum középfokú végzettség 

• Kommunikációképes német nyelvtudás szóban és írásban egyaránt 

• 1 éves határozott idejű munkaviszony vállalása 

• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 

• MS Office programok felhasználói szintű ismerete 

• Önálló, pontos és precíz munkavégzés, lelkiismeretesség, megbízhatóság 

• Kommunikatív személyiség 

Amit kínálunk  

• Alapbéren felüli juttatások, jelenléti bónusz, 13. havi jutalom 

• Igényes, motiváló munkakörnyezet 

• Munkábajárási támogatás 

• Egészségmegőrzési támogatás 

• Céges nyaralási lehetőség 

Jelentkezésnél hivatkozzon a workline-ra!   

https://www.careerjet.hu/jobad/hu78d95a166fbc2039013ebdbaebd384e4


 

 

https://workline.hu/allasok/asszisztens/titkarsagi-

asszisztens/153637?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 

Titkársági asszisztens 

 

Fiatalos, lendületes kecskeméti csapatunkba várjuk azt a középfokú végzettséggel rendelkező 

új kollégánkat, aki pozitív, rendszerető, terhelhető és eredmény orientált. Munkád végzéséhez 

szükség lesz felhasználói szintű számítógépes ismeretekre, gyors tanulási képességre. 

Amennyiben jól kommunikálsz, köztünk van a helyed! Alkalmanként külföldi partnerek 

telefonos megkeresését kell továbbítanod a kollégáknak, így szükséges, hogy beszélj angolul, 

emellett jó, ha a szláv nyelvcsalád valamely nyelvén helyt állsz. B kategóriás jogosítványodra 

szükséged lesz a munkavégzés során. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

 

Feladataid közé fognak tartozni különböző változatos irodai tevékenységek, irodaszerek 

beszerzése, a cégbe érkező vendégek fogadása és a társosztályok munkájának segítése, ahol 

megmutathatod energikus munkavégzésedet. Rád bíznánk a webáruházunk kezelését, 

statisztikák készítését és kimutatások vezetését. 

 

A munkakör kreativitást és kitartást igényel, cserébe hosszú távú munkalehetőséget, béren 

kívüli juttatásokat és folyamatos személyes és szakmai fejlődési lehetőséget nyújtunk. 

 

Ha úgy érzed, hogy Téged keresünk, töltsd fel önéletrajzodat már MOST a következő linken a 

megfelelő pozícióhoz: https://florin.hrfelho.hu/ . 

  

https://workline.hu/allasok/asszisztens/titkarsagi-asszisztens/153637?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://workline.hu/allasok/asszisztens/titkarsagi-asszisztens/153637?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://florin.hrfelho.hu/


 

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


 

 

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 

http://igaziallasok.hu/HEMRLIO/adminisztracios_munkatars_kecskemet

