
 

 

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! 

 

Az alábbiakban a kecskeméti Család- és KarrierPONT működtetését végző 

konzorcium által gyűjtött, nyilvános adatbázisokban szereplő, hagyományostól 

eltérő foglalkoztatási állásajánlatokat olvashatja. 

Minden állásajánlatnál megjelöltük a hivatkozást, melyre kattintva elérhető a teljes 

álláshirdetés, valamint a jelentkezés módja. 

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

leginkább megfelelő lehetőségeket! 

Amennyiben segítségre lenne szüksége a család és a karrier összeegyeztethetőségét 

illetően, a kecskeméti Család és KarrierPONT tapasztalt szakembereivel, izgalmas 

képzéseivel szeretettel várja Önt! 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

KERESKEDELEM – MARKETING 
  

  



 

https://www.profession.hu/allas/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://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=f2a47081c3b7c679 

Bolti dolgozó - Kecskemét (4 órás munkavégzés) 

Értékünk a kollégánk! 

Több, mint 15 éve Magyarországon, több, mint 6000 munkavállaló. Tudjuk, hogy sikerünk 
titka munkatársainkban rejlik, akik minden egyes napon azért dolgoznak, hogy naponta több 
százezer vásárlónk elégedetten távozzon üzleteinkből. 2020 márciusától a Lidl 
Magyarország további 7,3 milliárd forinttal többet fordít béremelésre. 

A Te jövőd. A mi jövőnk. 

Feladataid  

 vásárlóink udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása 
 gyors, precíz pénztármunka 
 árukészlet feltöltés, áru rendezés, üzlet takarítás 

Profilod  

 precizitás, pontosság, gyorsaság 
 középfokú szakirányú végzettség és élelmiszer-kereskedelmi gyakorlat előny 
 nagyfokú fizikai és szellemi terhelhetőség 
 rugalmasság, megbízhatóság 
 vásárlóközpontú hozzáállás 
 érvényes tüdőszűrő vizsgálati lelet (azaz egy éven belül ernyőképszűrésen való 

részvétel) negatív eredménnyel 

Amit kínálunk  

 a munkakörben három év után elérhető bruttó munkabér 167.000 Ft* 
 Lidl kártya, mely a Lidl üzleteiben levásárolható 
 pótlékok: műszakpótlék 30%, vasárnapi pótlék 50% 
 kormányrendelet szerinti munkába járás költségének 86%-a helyett a 100% térítése 
 stabil munkahely Európa egyik legsikeresebb multinacionális vállalatánál 
 kihívásokban gazdag, változatos munkakör 
 vállalaton belüli fejlődési, továbblépési lehetőség 
 perc alapú munkaidő elszámolás 
 csapatépítő programok 
 nagy értékű egészségbiztosítási csomag 
 személyre szabott betanulási program 



 

 a bruttó munkabérből 12.587 Ft nettó rész Lidl kártya formájában kerül elszámolásra, 
ez utóbbi azonban a belépés és a kilépés hónapjában nem jár 

 

Munkavégzés helye  

Áruház — {amount} km távolságra  
Kecskemét, Szolnoki út 18. 
6000 Kecskemét  

Szerződés típusa  

Részmunkaidő 

Végzettségi szint  

Középfokú végzettség 

  



 

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 2020.10.31. 
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://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  



 

https://www.careerjet.hu/jobad/huf96478e8ab71168329628e25c667b1cd 

Kecskemét bankfiók takarítása Takarító 

 
Kecskeméti bankfiók hétköznapi takarításra keresek (hétfő - csütörtök11.30 h-tól 15. 30 h-ig ) 
(péntek 10.30 h-tól 14.30 h-ig) illetve (kedd és csütörtök reggel 8h- tol 9 h-ig) leinformálható 
kollégát. 
- részmunkaidős állás 
- önálló munkavégzés 
- fényképes önéletrajz 
- erkölcsi bizonyítvány 
 

Jelentkezni email-ben: mdj1118@freemail.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. 

 

Állás típusa: Szerződés 



 

 

Tapasztalat: 

    takarítás: 1 év (Előnyös)  



 

 

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

Diszpécsert rendelések rögzítésére felveszünk 
Kecskeméti iroda felvesz rendelések rögzítésére diszpécsert. 

 

- Az álláshoz tartozó elvárások: 

Megbízhatóság 

Rugalmasság 

Számítógép ismeret 

 

- Amit nyújtani tudunk: 

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

 

Munkarend: fix beosztás, 15 munkanap és 15 szabadnap 

 

Jelentkezni önéletrajzzal vagy a +36202317779 telefonszámon. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!. 

  



 

 

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

HÉTVÉGI MŰSZAKI TAKARÍTÁS 
Human Navigátor - Kecskemét 
Partnercégünkhöz keresünk munkavállalókat műszaki takarításra! 

– előre egyeztetett beosztás 
– hétvégi munka 
– heti kifizetés 

Feltétel: betöltött 18. életév 

Munkaruhát, védő felszerelést biztosítunk! 

További információ: 

20/389-2581 / 20/774-1446 

  



 

 

 

Irodai munka 
  

  



 

 

https://www.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 munkábaállás, egyéb elvárásai. 
 
A hirdetés aktuális, jelentkezés írásban, a korrekt jelentkezésére felhívjuk további 
tájékoztatással. 
( Csatolt állományokat, url-eket nem gyűjtünk.)  



 

 

https://www.careerjet.hu/jobad/hu6760ff0fe2fb2fdf7411b00041434080 

 

Ügyintéző és futár 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Részmunkaidős foglalkoztatásra keresünk érettségizett, számítógépes ismeretekkel 
rendelkező, ápolt megjelenésű munkatársat, ügyintéző-futár pozícióba.  

Feladat: szerződések eljuttatása ügyfelekhez, pénz beszedése, elszámolás. Betanítást 
biztosítjuk.  

Bővebb információ az állásinterjú keretein belül. Jelentkezés önéletrajzzal. 



 

  

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
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Pénzügyi jövőtervezés felsőfokon! Tanácsadókat 
keresünk!!! 

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

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



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/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/weboldal_tartalomfelelos_webadmin_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/5942
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Weboldal tartalomfelelős, webadmin, tartalomfelelős 
munkatársat 
 

Hirdetés adatai 

Hirdetés helye 
Magyarország 

Pozíció Webadmin, 
weboldal 
adminisztrátor 

Orientáció Adminisztráció, 
irodai munka 

Munkavégzés helye otthoni munka, 
távmunka, home 
office 

Jelentkezési 
határidő 

csak azonnali 

Foglalkoztatás 
módja 

másodállás 

Munkaidő részmunkaidős állás 

Fizetési szint kiemelkedő 

Speciális jelleg internetes munka 

 

Önálló munkára képes, munkájával szemben igényes WEBADMIN munkatársunkat keressük 
távmunkában és részmunkaidőben. 
(otthon végezhető munka, alku szerinti fizetésért.) 
 
Feladat: 
Weboldal tartalmi gondozása. 
 



 

 
 

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, továbbá táblázatkezelő és file manager 
használata alapfeltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki a "felhasználói szinten"-nél részletesebben a szoftverekre 
amelyek használni tud: mit és mire tud használni, továbbá az eddigi munkahelyein betöltött 
feladatköreire _részletesen_. 
 
Tömör, és csak a fentiekre szorítkozó jelentkezését az alábbi címen várjuk: 
ambrusibolya88-hr@yahoo.com 
 
A fentiek szerinti jelentkezőket 1 munkanapon belül visszahívjuk. 
 

 

  



 

 

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


