
 

 

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://hu.jooble.org/desc/-
2633146196825925562?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=4473
477379434703063&p=1&sid=1823154123351181421&age=155&relb=100&brelb=100&bsc
r=25471.4657854502&scr=25471.4657854502&iid=-8614386286103670332 

Rossmann - Karácsonyi kisegítő - Lajosmizse - 
részmunkaidő 
Főbb feladatok 

 vásárlói tájékoztatás, segítségnyújtás  

 termékek elérésének biztosítása az eladótérben  

 aktuális akciók és arculati elemek rendezettségének fenntartása  

 munkakörnyezet rendben tartása, takarítás  

 kasszázás – kasszás programunkra mindenkit megtanítunk  

Munkakör betöltésének feltételei 

 hasonló területen szerzett minimális tapasztalat  

 alapfokú számítógépes ismeretet  

 rugalmas munkavégzési hajlandóság  

 önálló munkavégzés  

Munkakör betöltése során előnyt jelent 

 kiskereskedelmi / drogériai jártasság  

 eladói / kereskedelmi szakképesítés  

Amit kínálunk 

 higiénikus, modern munkakörnyezet  

 munkaruhát biztosítunk  

 dolgozói kártya, százalékos kedvezmény igénybevételéhez  

Állás adatai Állás azonosító: 2331 
Pozíció pontos megnevezés: Karácsonyi kisegítő - Lajosmizse - részmunkaidő  
Munkavégzés helye: Lajosmizse  
Szakterület: Kereskedelem  
Munkaszerződés típusa: Határozott  
Napi munkaidő: 6 órás munkaidő   



 

https://www.profession.hu/allas/call-center-operator-ertekesitesi-terulet-balla-media-kft-
1532373 

Balla Média Kft. 

AtlaszCall 

 
Az AtlaszCall cégcsoport 2009-es alapítása óta a hazai telemarketing piac meghatározó 

szereplőjé te ki magát. Küldetésünk, hogy továbbra is a call center iparág legjobb 
teljesítményét nyújtsuk üzleti eredményekben, ügyfél elégedettségben és innovációban 

egyaránt. 
tizedes tapasztalatunknak is köszönhetően mi rendelkezünk a piacvezető megoldások 

legtöbbjeivel adott időben, így kampányainkon képesek vagyunk olyan kimagasló 
eredményeket produkálni, amit korábban lehetetlennek tartottak. 

Bővülő csapatunkba a TESCO megbízásából munkatársat keresünk  

Call center operátor értékesítési területen 

pozícióba. 

Főbb feladatok, munkák:  

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

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o Felsőfokú végzettség (főiskola, Egyetem) vagy Biztosítás közvetítői hatósági vizsga 
megléte. 
o Jó kommunikációs készség 
o Logikus és felelős gondolkodás 
o Önálló döntési képesség 
o Erkölcsi bizonyítvány 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

Telemarketing tapasztalat (lakásbiztosításban) 

Amit kínálunk:  

o Átlag nettó 1200 Ft órabér (alap +jutalék) 
o Rugalmas munkaidőbeosztás 
o Otthonról is végezhető 



 

o Támogató szakmai felkészítés 
o További extra juttatások (eszköztámogatás, belföldi nyaralás, egyéb pénz alapú juttatások) 
o Napi 6 és 8 órában is végezhető munka 

Állás, munka területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 
 Telefonos értékesítő 
 Értékesítési munkatárs 
 Bank, Biztosítás, Bróker 
 Biztosítás értékesítés 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges végzettség: 

 Főiskola 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Home office lehetőség 

Havi nettó fizetési keret: 

205.000 Ft 

Egyéb juttatások: 

szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

Rugalmas munkavégzési hely - Budapest, Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés 
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron 
megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-
Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/online_munka_fizetes_euroban/magyarorszag/6112296 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  Értékesítő 
Orientáció  Értékesítés, kereskedelem, üzlet 
Munkavégzés helye  Otthoni munkavégzés 
Iskolai végzettség  Alapfok 
Nyelvtudás  Nem szükséges 
Jelentkezési határidő 2020.11.30. 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  versenyképes 
Speciális jelleg  internetes munka, diákmunka, gyakorlatot nem igényel 
 

Napenergiával kapcsolatos értékesítő munkakörbe keresek munkatársakat. 

 

Feltétel: 
- internet kapcsolat, számítógép, vagy laptop, tanulási készség, nyitás az új dolgok felé, 3-4 
óra szabadidő. 
Egyedi. 
Euró alapú jutalékos kifizetés. 
Havi kifizetés. 
Előny: értékesítési tapasztalat.  



 

 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://hu.indeed.com/jobs?l=Kecskem%C3%A9t&jt=casual&vjk=796f2561bd7d2477 

Betanított dolgozó (alkalmi munkavégzés) 
JOBTAIN - Bács-Kiskun 

Betanított dolgozó pozíció részletei 

Könnyen megtanulható munkalehetőség, kötöttségek nélkül. Távol-keleti megbízónk által 
kínálunk EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSSAL, HETI KIFIZETÉSŰ, 
könnyű fizikai munkát Kecskeméten, mint betanított dolgozó. Ezt a munkát Te is 
megtudod tanulni, mert nem kérünk tapasztalatot, vagy végzettséget. Ingyenes céges 
buszjáratok miatt, egész Bács-Kiskun megyéből várjuk a jelentkezéseket! 

Beugrós munkatársakat keresünk, ezért Te osztod be az idődet! Dolgozhatsz délelőtt vagy 
délután, de ha ráérsz, mindkét műszakot bevállalhatod. Azt is Te mondod meg, hogy a héten 
hány napot szeretnél dolgozni. Munkanélküli vagy ápolási segély mellett is vállalhatod ezt a 
munkát. Esetleg még tanulsz levelezőn vagy esti tagozaton? Itt marad időd a pihenésre is! 

Érdekel a betanított munkalehetőség? Jelentkezz önéletrajz nélkül 1 perc alatt! 

Jelentkezem az állásra  

Partnerünkről: 

A cég, amelyhez a Jobtain állást kínál számodra, folyamatosan növekvő, a világ egyik vezető 
japán élelmiszeripari vállalata, amely gyors kezdési lehetőséggel keres munkatársakat 
Kecskeméten. Japán a tisztelet országa, ahol a munkavállalók, és idősebbek megbecsülése 
alap dolognak számít. Ezért az itt dolgozók különböző kedvezményekben is részesülnek sőt, a 
születésnapokat is együtt ünnepelhetik. 

Milyen feladatokkal fogsz találkozni a munka során? 

Könnyű fizikai munkáról van szó, amit könnyen meg lehet tanulni. A legfőbb tennivalód a 
termékek csomagolásának igazítása lesz, valamint fűszerezése, és a zárás előkészítése, 
biztosítása, palettázás. Ezeket a feladatokat könnyű megtanulni, mindenben segítséget kapsz 
majd. 

Mire lesz szükség a betanított dolgozó állás betöltéséhez? 

 8 általános iskolai végzettség 

 Jó szem- és kézkoordináció 

 Több műszakos munkarend vállalása 

Mit kínálunk a pontos munkádért? 

 Rugalmas munkaidőt, ahol marad időd arra, amire igazán szeretnél 

 A Jobtain csapatának teljes támogatását 



 

 heti kifizetéssel (keddenként) 

 Stabil vállalati hátteret 

 Céges buszjárat indítását több településről: Akasztó, Csengőd, Izsák, Ágasegyháza, 
Tiszakécske, Tiszaalpár, Lakitelek, Szentkirály, Nagykőrös, Nyárlőrinc 

 

 

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/Takarito_6_oras_munkavegzesre_112625403.htm 

Helység: Kecskemét  

Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (6 órában)  

Elvárt végzettség: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Takarító  

Cégnév: Prizma Csoport  

 

Magyarország egyik legnagyobb épületüzemeltetéssel és takarítással foglalkozó vállalkozása, 
a Prizma Cégcsoport munkatársat keres az alábbi pozícióba. Nyugdíjasok és megváltozott 
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!  
 
Takarító 6 órás munkavégzésre  
 
Feladatok:  
Közösségi terek, vizesblokkok takarítása;  
Szemetes tartályok kiürítése, tartalmuk elvitele a szemétgyűjtő helyre.  
Ügyeleti takarítási feladatok elvégzése.  
 
Elvárások:  
Megbízható, pontos munkavégzés.  
 
Munkaidő, munkarend:  
Hétfőtől vasárnapig tartó munkarend, heti kép pihenőnappal, 06:00-12:00 közötti 
munkavégzés.  
 
Amit kínálunk:  
Korrekt munkafeltételek;  
Hosszútávú, stabil munkalehetőség;  
Igényes, nyugodt munkakörnyezet;  
Vidéki bejárás támogatása.  
 
Munkavégzés helye:  
Kecskemét, Mártírok útja.  
 
Jelentkezés:  
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hétköznap 8:00 és 16: 00 között 
hívja kollégánkat a +36203870783-as telefonszámon.  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
7928378016140641182?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=12&elckey=447
3477379434703063&p=1&sid=1823154123351181421&age=155&relb=100&brelb=100&bs
cr=15878.2416311735&scr=15878.2416311735&iid=-4396045266182605344 

Üzemi takarító - Állandó éjszaka 
Kecskeméti, élelmiszeripari partnerünk megbízásából várjuk jelentkezését üzemi 
takarító pozícióba, állandó éjszakás műszakba!  

Üzemi takarító - Állandó éjszaka  

Amit kínálunk:  

 Nettó 200 ezer vagy afeletti kereseti lehetőség.  

 Bónusz és cafetéria juttatás már a próbaidő alatt is  

 Emelt műszakpótlék  

 Munkaközi szünetet nem kell ledolgozni  

 Kedvezményes termékvásárlás, munkaközi szünetben ingyenes Smack termék 
fogyasztás  

 Teljesen bejelentett munkaviszony  

Érdeklődni: +36309813301 

Elvárások:  

 Minimum 8 általános iskolai végzettség  

 1 műszakos, állandó éjszakás munkarend vállalása (hétfőtől-péntekig) 

 Pontos, precíz, megbízható munkavégzés  

#helpingsouthbluecollar  

Feladatok:  

 Termelőüzem tisztán tartása, higiéniai feltételek biztosítása  

 Termelésben használt eszközök (pl. ládák), berendezések tisztítása  

  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu9b74106d6e103b66e8e75d031d452288 

Részmunkaidős varrónő 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Gyakorlott varrónőt keresünk részmunkaidőbe (napi 4 órára) változatos feladatokra, valamint 
heti 2 napra kisegítő varrónőt. Kizárólag helybeliekre számítok! Bővebb tájékoztatás 
személyesen, az önéletrajzos jelentkezés után.  

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Etelfutart_felveszunk_83834250.htm 

Ételfutárt felveszünk 

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

Bruttó bér: 300 000  Ft / hó  

 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kecskemeti_barkacsaruhazba_delutanos_takaritot_11219
8965.htm 

Kecskeméti barkácsáruházba délutános takarító 

Kecskeméti barkácsáruházba keresünk délutános takarítót változó munkarendbe (11:00-18:00 
és 14:00-18:00-ig vannak a műszakok). 

Érdeklődni a következő számon lehet: 06706262644 

 

 

 

http://igaziallasok.hu/VOQOQPQR/szabo_varro_kecskemet 

Szabó, varró 
Szükséges gyakorlat: nincs 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 210 600 
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakmunkásképző 
Közvetítés időtartama: 2020.11.16 - 2020.12.15 
Foglalkoztatás időtartama: 2020.11.20 - 2021.11.20 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Teljes/rész munkaidő (óra): 8 / 0 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 06:00 
Munkarend: kötött nappali munkavégzés 
Speciális követelmények: Részmunkaidőben is betölthető. Rugalmas munkaidő megbeszélés 
alapján. 
Speciális körülmények: Szakképzett vagy gyakorlott munkavállalót keresnek.  

Foglalkoztató neve: ROSE Kft. 
Képviselő neve: Bogdanovics Dóra 
Képviselő elérhetőségei: dora@doublerose.hu 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Szolnoki út 20 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: E-mailben önéletrajzzal: dora@doublerose.hu   



 

https://hu.indeed.com/jobs?q=takar%C3%ADt%C3%B3&l=Kecskem%C3%A9t&ts=160501
7215155&pts=1604414276481&rs=1&fromage=last&vjk=b8b8474f283b8d39 

 

Részmunkaidős takarítás 
 

Az ISS Facility Services Kft. a világ egyik legnagyobb létesítmény-kiszolgáló és - üzemeltető 
vállalatcsoportja. Kecskemétre keresünk 

 
Takarító 

munkakörbe kollégát 

 
Feladatok: 

    Takarítás 

 
Elvárások: 

  takarításban szerzett munkatapasztalat 

 
Munkaidő: 

    Hétfő-szombat: 12:00-14:00 

 
Amit kínálunk: 

    - bejelentett munkaviszony 

    - fix bérezés 

    - hosszú távú munkalehetőség 

 

Jelentkezni önéletrajz küldésével lehet. 

 

Tapasztalat: 

takarítás: 1 év (Előnyös) 

 



 

 

https://kecskemetallas.hu/munka/185825/katonatelepen-szorolapozasra-keresunk-
munkavallalot-at-mekk-kft 

Katonatelepen szórólapozásra keresünk munkavállalót 
Katonatelepen keresünk szórólap-terjesztőt. 
A szórólapokat hetente egyszer hétfőtől szerdáig egyéni időbeosztásban kell a postaládákba 
eljuttatni. 

A kiszórandó anyagot lakóhelytől függően házhoz szállítják, vagy egy lerakó ponton lehet 
átvenni. 

Feltétel: helyi vagy környékbeli lakcím 

További részletekért érdeklődni és jelentkezni a 06 20 361 8621-es telefonszámon, a  vagy 
személyesen irodánkban (Kecskemét, Kőhíd u. 36.) lehet."Jelentkezem" gombra kattintva, 
E-mailes jelentkezés esetén kérjük feltüntetni a telefonszámot. 

  



 

 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=09e5a57d1ea80c46 

BEUGRÓS MINŐSÉGELLENŐR (Kecskemét) 
Exact Systems Hungary Kft. - Kecskemét 
1 500 Ft óránként - Részmunkaidő, Időszakos, Alkalmi 

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 1500 Ft/óra - heti kifizetéssel 
 Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi bejelentés) 
 Rugalmas munkavégzés (a napi munkaidő minden esetben minimum 8 óra) 
 Munkaruházat 
 Azonnali kezdés 
 Hosszútávú munkalehetőség 

Állás típusa: Részmunkaidő, Időszakos, Alkalmi 

Fizetés: minimum 1 500,00Ft óránként 



 

  

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

Takarító álláslehetőség Kecskeméten 

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

Cégünk a Kecskeméti Malom Centerbe keres részmunkaidős (3 órás) munkatársat napi 
takarításra.  
 
Munkavégzés a reggeli órákban!  
 
Amit kínálunk:  
- bejelentett munkaviszony  
- stabil, megbízható, kulturált munkakörnyezet  
 
Elvárások:  
- precíz, pontos munkavégzés  
- rugalmasság  
- pontosság  
 
A munkával kapcsolatosan az alábbi e-mail címen várjuk jelentkezését: 
bebesi.zoltan68@gmail.com 

 

  



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/kutyak_melle_alkalmankenti_felugyelet/kecskemet/6259765 

Hirdetés helye Kecskemét 
Pozíció  Kutyák melle felügyelet alkalmanként 
Orientáció  Egyéb 
Munkavégzés helye  Helvécia 
Foglalkoztatás módja alkalmi munka 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  átlagos 
 

Megbízható, állatszerető női személyt keresek kutyák mellé felügyeletre, alkalmanként, de 
hosszútávra Helvécián. 

 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/ebedoszto_konyhast_keresunk_kecskemeten_irodahazban_napi_4_oraban/kecske
met/6697496 

 

Ebédosztó konyhást keresünk Kecskeméten irodaházban, 
napi 4 órában 
Kecskeméten, a Halasi úti felüljáró közelében lévő irodaházhoz állandó ebédosztó konyhás 
Hölgyet keresünk! 
 
Napi 4 órában 
 
Hosszú távra tervezünk! 
 
Nyugdíjasok előnyben! 
 
Csak Kecskeméti Hölgyek jelentkezzenek! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 11:00 - 15:00 
 
Kérem, 55 év alattiak NE jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül. 
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával. 
Köszönöm!  



 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Swarovski_bolti_elado_Malom_103899203.htm 

Swarovski bolti eladó Malom 

Részmunkaidő (6 órában) 

Legyél te is a Swarovski márkanagykövete! Kecskeméti csapatunkba angolul jól beszélő, 
kereskedelmi tapasztalattal rendelkező lelkes, felelősségteljes és mosolygós kollégát 
keresünk! Jelentkezz az allas@realszisztema.hu címen önéletrajzzal és pár mondatos 
kísérőlevéllel, miért szeretnél velünk dolgozni! 

 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/takaritonot_keresunk_kecskemeten_irodahazba_napi_4_oraban/kecskemet/42469
61 

Takarítónőt keresünk Kecskeméten irodaházba, napi 4 
órában 
Kecskeméten, a Halasi úti felüljáró közelében lévő irodaházhoz állandó takarítónőt keresünk! 
 
Napi 4 órában 
 
Hosszú távra tervezünk! Nyugdíjasok előnyben! Csak Kecskeméti Hölgyek jelentkezzenek! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 14:00 - 18:00 
 
Kérem, 55 év alattiak NE jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül. 
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával. 
Köszönöm!  



 

 

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 

 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/huff95540eda9cacf9fecaa2cb15362674 

Részmunkaidős állás 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Irodahelyiség takarítására keresünk gyakorlott, megbízható munkaerőt, részmunkaidős /4 
órás/ foglalkoztatásban. Takarítógépek ismerete és használata elvárás. Munkakezdés, bérezés, 
további információk, az állásinterjú keretein belül. Pozitív elbírálás esetén, friss erkölcsi 
bizonyítvány szükséges! Jelentkezés önéletrajzzal.   



 

 

 

Irodai munka 
  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=08dd611e00bd9a61 

Szociális szakelemző 
Bódi Nóra EV - Kecskemét 

150 000-280 000 Ft havonta - Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

 

Feladataid lesznek 

 adatbázis, lekérdezések kezelése 

 adatszolgáltatás, heti, havi rendszeres riportok, 

 beérkező ügyfél igények kiszolgálása és adminisztrációja, 

 ügyfelek szociális és pénzügyi adatainak rögzítése 

 kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, új ügyfelek felkeresése 

Kit keresünk? 

Egy folyamatszemlélettel gondolkodó, tanulásra, új ismeretek befogadására nyitott, önállóan 
dolgozni tudó munkatársat keresünk, aki 

 középfokú végzettséggel rendelkezik, 

 kihívást lát az adatok elemzésében és a problémák megoldásában, 

 átlátja a folyamatokat és szívesen tesz javaslatot azok fejlesztésére. 

Ahol dolgozni fogsz, és amit kínálunk 

 jól megközelíthető, központi helyen, a belvárosban, 

 kiemelkedő fizetés, 

 béren kívüli juttatási csomagunk több különböző elemet tartalmaz, 

 biztosítjuk a munkavégzéshez szükséges szakmai és technikai hátteret, 
továbbképzéseket, 

 rugalmasan oszthatod be az idődet 

 nyitott, bizalmi, támogató légkört, 

 együttműködésen alapuló kultúrát. 

Amennyiben magadra ismertél, jelentkezz fényképes önéletrajzzal. 

Motivációs levelet szívesen fogadunk. 



 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

Fizetés: 150 000,00Ft - 280 000,00Ft havonta 

Tanulmányok: 

 érettségi (Elvárt) 

Távmunka: 

 Igen, mindig 

  



 

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

 

Informatikai folyamattervezés, dokumentálás, 
adminisztrátor 

Hirdetés helye Magyarország 

Pozíció  
tervezés, dokumentálás, adminisztráció (informatikai 
szolgáltatások) 

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

Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
 

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



 

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

  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu9f8fb80e211da97e329105e37c71dade 

Kézbesítő/ügyintéző 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Részmunkaidős /4 órás/ foglalkoztatásra keresünk kolléganőt, kézbesítő-ügyintéző 
munkakörbe.  

Feladatok: postázás, adminisztráció, kézbesítés  

Érettségi, friss erkölcsi bizonyítvány, rugalmasság, megbízhatóság, alapelvárás.  

Munkakezdés: azonnal  

Bérezés: órabérben  

Jelentkezés önéletrajzzal.   



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/hirdetesi_felelos_tavmunka/magyarorszag/6487888 

Hirdetési felelős távmunka 

Hirdetés helye Magyarország 
Pozíció  Hirdetési felelős, távmunkában 
Orientáció  IT, Telekom 
Munkavégzés helye  Home Office, távmunka, otthon végezhető, online 
Jelentkezési határidő Kizárólag sürgős kezdéssel. 
Foglalkoztatás módja másodállás 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  kiemelkedő 
Speciális jelleg  internetes munka 
 

A munkakör: Hirdetési felelős, távmunka, home office 
 
A munka részletes leírása: 
Hirdetések tervezése és koordinálása (szöveg, megjelenés), feladása, követése, optimalizálása, 
a jelentkezők tájékoztatása, előszűrése, weben, hirdetési portálokon és közösségi oldalakon, 
fizetett hirdetések kezelése. 
 
A munkavégzés helye: 
távmunka, otthon végezhető 
 
A munkaidő: 
hétköznap, kizárólag nappal, kb. 3 x 3 óra vagy ennek megfelelően. (Alkuképes.) 
 
Ajánlatunk kizárólag azonnali munkakezdéssel aktuális. 
 
Elvárás: 
- számítógép valódi billentyűzettel és valódi egérrel 
- hibátlan szövegértés és kommunikáció magyar nyelven szóban és írásban 
- (munkaidőben) rövid válaszidő 
- tervezhetőség 
- táblázatkezelő használata rutinosan 
- hirdetések feladásában és adminisztrációjában szerzett gyakorlat 
A fentiek munkafeltételek. 



 

 
Előnyt jelent: 
file manager használata rutinosan 
SEO, HR, PR, személyzetis tapasztalatok. 
 
Amit kínálunk: 
- a szakmai fejlődés lehetősége 
- támogatott képzés 
- folyamatos, hosszú távú kiszámítható, előre tervezhető munkalehetőség 
- otthoni munkakörnyezet 
- teljesítményorientált heti fizetés. 
 
Fizetés: 
feladatkörök függvényében heti 10 000 - 50 000 Ft vagy megállapodás szerint. (Alkuképes!) 
 
Jelentkezés: 
Jelentkezését üzenetben várjuk a hirdetés feladási helyén, az alábbiak szerint: 
 
Tanulmányai és munkahelyei (időrendi sorrendben), munkakörei, számítástechnikai ismeretei 
(mit, mire használt), a technikai hátterének összefoglalása, a hirdetésekkel kapcsolatos 
tapasztalatai részletesen, várható munkarendje és munkába állás, egyéb elvárásai. 
 
A hirdetés aktuális, jelentkezés írásban, a korrekt jelentkezésére felhívjuk további 
tájékoztatással. 
( Csatolt állományokat, url-eket nem gyűjtünk.)



 

  

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/penzugyi_jovotervezes_felsofokon_tanacsadokat_keresunk/magyarorszag/64647
94 

Pénzügyi jövőtervezés felsőfokon! Tanácsadókat 
keresünk!!! 

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

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



 

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

Informatikai vállalkozásnál ügyintéző-döntéselőkészítő 
munka (távmunka, részmunkaidős) 

Hirdetés helye Magyarország 

Pozíció  
kereső, adatgyűjtő, értékelő, döntés előkészítő online 
munka 

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

Munkaidő  otthoni munka 
Fizetési szint  kiemelkedő 
Speciális jelleg  internetes munka 
 

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



 

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



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/webszerkeszo_oldalgazda_weboldal_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/59426
79 

 
Webszerkesző, oldalgazda, weboldal tartalomfelelős 
munkatársat 
 
 

Hirdetés adatai 

Hirdetés helye 
Magyarország 

Pozíció Weboldal 
szerkesztő, 
webadmin 

Orientáció Adminisztráció, 
irodai munka 

Munkavégzés helye távmunka, otthoni 
munka, Home 
Office 

Jelentkezési 
határidő 

csak azonnali 

Foglalkoztatás 
módja 

határozatlan idejű 

Munkaidő részmunkaidős állás 

Fizetési szint kiemelkedő 

Speciális jelleg internetes munka 

 

Kezdetben részmunkaidőben, önálló munkára képes, munkájával szemben igényes 
WEBADMINISZTRÁTOR munkatársunkat keressük távmunkában. 
(otthon végezhető munka) 
 
 



 

Feladatok: 
Weboldal gondozása tartalom és megjelenés szempontjából. 
A megfelelő alapismeretekkel rendelkező gyorsan tanuló kezdőt is szívesen látunk, 
ismereteinek részletes bemutatása esetén, alku szerinti fizetésért. 
 
A számlaképesség előny, de nem feltétel. 
 
A gyors, világos és szabatos kommunikáció + táblázatkezelő és file manager használata 
alapfeltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki a "felhasználói színvonal"-nál részletesebben az Ön által 
ismert szoftverekre: mit és mire tud használni, továbbá az eddigi munkahelyein betöltött 
feladatköreire részletesen. 
 
Csak a fentiekre szorítkozó, tömör jelentkezését az alábbi címen várjuk: 
ambrusibolya88-hr@yahoo.com, megfelelő "Tárgy" mezővel. 
 
A fentiek szerinti jelentkezőt 1 munkanapon belül visszahívjuk. 
 
Köszönjük figyelmét. 

  



 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/4_oras_reszmunkaidoben_keresunk_nyugdijas_adminiszt
rativ_munkatarsat_104450927.htm 

4 órás részmunkaidőben keresünk nyugdíjas 
adminisztratív munkatársat 

 

9 éve működő biztos hátterű termelő cég keres irodai adminisztratív állásra legalább 3-5 éves 
tapasztalattal rendelkező kollegát. 

Főbb feladatok: 

Szállító levelek és számlák készítése 

Műszaki vizsgáztatással, ill. okmányirodai bejelentéssel kapcsolatos okmányok előkészítése, 
intézése 

Posta program kezelése 

Általános irodai adminisztráció 

Adminisztratív dolgozóink munkájának segítése 

Elvárások: 

Computer és programkezelési ismeret 

Önállóság, pontosság, precizitás, megbízhatóság, problémamegoldó készség 

Előny: 

Jogosítvány 

Amit kínálunk: 

Családias légkör, kulturált munkahelyi körülmények 

Hosszú távú foglalkoztatás 

Szabad hétvégék 

 



 

 

Munkarend: 5 napos munkahét, 1 műszak 7:30 órától 12:45-ig 

3 hónap próbaidő 

Munkabér: 100.000.-bruttó/85.000.-nettó 

 

Jelentkezés Kizárólag Írásban, Fényképes Önéletrajzzal az allastrailer@gmail.com címre. 

  



 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/otthonrol_vegezheto_telefonos_operatori_munka/magyarorszag/5759390 

 

Otthonról végezhető telefonos operátori munka 
 

 

 

Hirdetés helye 
Magyarország 

Pozíció Otthonról 
végezhető 
munkalehetőség 

Orientáció Értékesítés, 
kereskedelem, üzlet 

Munkavégzés helye Otthon 

Foglalkoztatás 
módja 

határozatlan idejű 

Munkaidő otthoni munka 

Fizetési szint versenyképes 

 

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



 

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

  



 

http://igaziallasok.hu/HEMRLIO/adminisztracios_munkatars_kecskemet 

 

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

 

 

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


