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.workania.hu/allas/workline-hu-allasportal/O3961373

Eladó partnereket keresünk - Kecskemét
Feladatkör, kompetenciák és felelősség
A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető a jégkrém és gyorsfagyasztott
termékek mozgóbolti értékesítésében.
MOST eladó partnereket keres, a következő területeken:
Kecskemét 06-30-300-9121
Heti 5 napos vagy akár csak hétvégi munkarendbe is lehet jelentkezni!
Amit elvárunk Öntől:
- Jó kommunikációs készség.
- B kategóriás jogosítvány.
- Kereskedelmi, eladói tapasztalat előny, de nem feltétel.
Amit nyújtunk:
- Egy multinacionális cég biztos háttere.
- Versenyképes jövedelem.
- Prémiumok.
Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu E-mail címen,
vagy hívja helyi vezetőnket a fent megjelölt telefonszámon!
Megbízó
Kiskereskedelem
A munkavállalóval kapcsolatos elvárások
A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók
középfokú végzettség érettségi nélkül
középfokú végzettség érettségivel
OKJ
Jogosítvány
B

Kapcsolat
Kapcsolattartó személy: Family Frost Kft.
E-mail: elado@family-frost.hu

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/online_kozvelemeny_kutatas_4500forint_alkalom/magyarorszag/6220749

Online Közvélemény kutatás, 4500forint/alkalom
Operátor
Orientáció
Táv, alkalmi, diákmunka
Munkavégzés helye Országos
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű
Munkaidő
részmunkaidős állás
Fizetési szint
átlagos
Speciális jelleg
gyakorlatot nem igényel
Pozíció

Közvéleménykutatásra és kérdőív kitöltésre keresünk alkalmi munkavállalókat!
Jelentkezni email-ben küldött bemutatkozással lehet.
Elvárások:
18. életév
Internet elérhetőség.
Amit kínálunk:
Alkalmanként 4500 forint+900 forint a kiemelt kérdőívekért.
Rugalmas munkavégzés, bankszámlára való kifizetés!

https://jobs.aldi-hofer.com/aldi-karrier-hu/job/6000-Kecskem%C3%A9t%2C-Izs%C3%A1ki%C3%BAt-69_-Bolti-elad%C3%B3-Kecskem%C3%A9t-B%C3%A1cs6000/507570501/?feedId=245101&utm_source=j2w

Bolti eladó - Kecskemét
Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi
vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely
egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk
folyamatosan alacsony áron.
Az új munkatárs feladatai


árupakolás



kasszázás



helyben sütött pékáruk megsütése



takarítás

Az ideális jelölt


pontos



megbízható



hosszú távra tervez



jó munkakörnyezetre vágyik

Amit kínálunk
Bolti eladó pozícióban elérhető havi bruttó fizetések összege az óraszámok függvényében:
Heti ledolgozandó órák száma

Kezdő fizetés

Elérhető legmagasabb fizetés*

25 óra esetén

201 750 Ft

254 063 Ft

30 óra esetén

242 100 Ft

304 875 Ft

35 óra esetén

282 450 Ft

355 688 Ft

Fizetést kiegészítő juttatások és információk:


munkába járás költségének térítése



egyéb ingyenes juttatások



a munkatársak az üzletvezető által elkészített beosztásuknak megfelelően a hét
bármely munkanapján délelőttös, vagy délutános műszakokban, naponta váltakozó
munkarendekben dolgoznak a nyitvatartási idő szerint



összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség

*az ALDI Magyarországnál a pozícióban eltöltött 10 év munkaviszony után elérhető,
pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék) növelt legmagasabb havi bruttó fizetés. A vasárnapi
pótlék kifizetése a Munka Törvénykönyve által meghatározott mértékben történik.
VÁRUNK AZ ALDI CSAPATÁBA! KÜLDD EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOD MOST!
Munkavégzés helye
6000 Kecskemét, Izsáki út 69. / Rákóczi út 13/A / Szt. István krt. 30.
A munka megkezdése
azonnal
Online jelentkezés
Kérjük, használd az online jelentkezési felületet és küldd el fényképes önéletrajzod,
motivációs leveled.

https://hu.jooble.org/jdp/4548201048005439867/Elad%C3%B3Kecskem%C3%A9t?ckey=4+%c3%b3r%c3%a1s&rgn=261&pos=23&elckey=8822975029224869479&p=2&sid=109880473773484747&age=35&relb=100&brelb=100&bscr=581.5422&scr=581.5422&iid=8214562902193986559

Eladó (Tesco)
130 000 - 140 000 Ft/hó
Részmunkaidő
Szeri Lászlóné ev.
Kecskemét
Követelmények: szakképzettség, illetve gyakorlat jó munkabírás pénztárgép kezelésének
ismerete
Munkakörülmények: napi váltásban 8-20ig a Tesco üzletsorán
Kötelességek: precíz pontos munkavégzés
Önéletrajz elküldése

https://hu.jooble.org/desc/3956723115614204690?ckey=4+%c3%b3r%c3%a1s&rgn=261&po
s=112&elckey=-8822975029224869479&p=6&sid=109880473773484747&age=157&relb=100&brelb=100&bscr=227.27815&scr=227.27815&i
id=-8649324830282307992

Eladó-pénztáros (heti 30 óra)
Milyen feladatokkal várjuk?







A dm üzletpolitikájának megvalósítása
Szakszerű tanácsadás nyújtása a vásárlóknak
Pénztárgép kezelése
Árupakolás, a polcok feltöltése
Pontos készletszámolás, leltározásban való részvétel
Munkaterület rendben és tisztántartása
Mit kérünk?







Önálló, felelősségteljes munkavégzés
Jó kommunikációs képesség
Pontos, precíz munkavégzés
Jó problémamegoldó készség
Fizikai munka iránti nyitottság
Mit részesítünk előnyben?




Szakirányú eladói tapasztalat
Szakirányú kereskedelmi végzettség
Mit kínálunk?








sportolási lehetőségek támogatása különböző formában
dolgozói kedvezmények (pl. szállás, banki szolgáltatás, mobiltelefonszolgáltatás)
céges rendezvényeken való részvételi lehetőség
német nyelvtanulás támogatása
fejlődési lehetőség, belső képzéseken való részvétel
betanító munkatárs, rendszeres visszajelzés a munkáddal kapcsolatban

Állás adatai:
Pozíció pontos megnevezés:

Eladó-pénztáros (heti 30 óra)

Munkavégzés helye:

6000 Kecskemét, Spar Center, Március 15. Út 5/a

Munkaszerződés típusa:

Határozott (18 hónap)

Heti munkaidő:

30 óra

Call center
CALL CENTER
csapatunkba keresünk 1 fő munkatársat délelőtti részmunkaidős foglalkoztatással

Feladatok:






A Fornetti Kft. meglévő Partnereinek telefonos megkeresése és velük való
folyamatos kapcsolattartás
Részletes tájékoztatás nyújtása a termékakciókról, egyéb ügyfeleket érintő új
lehetőségekről
Partnerek rendelésfelvétele
A rendelési mennyiségek maximalizálása
A hívások teljes körű adminisztratív ügyintézése

Elvárások:










Legalább középfokú végzettség (érettségi)
Magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
Pozitív szemlélet, ügyfelekhez való empatikus hozzáállás és nyitottság
Heti 20 munkaóra, kizárólag délelőtt
Felelősségteljes, precíz, önálló munkavégzés
MS Office és az informatikai eszközök magabiztos ismerete
Monotonitás tűrése
Konfliktuskezelési képesség
Nyitottság továbbképzésre, tréningre

Előny:




Call centerben, ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat
Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk
Várjuk a 45+ korosztály jelentkezését is

Munkavégzés helye:


Kecskemét

Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a Jelentkezem gombra kattintva vagy az
https://cloud.fornetti.hu/karrier/?pos=CALL%20CENTER oldalon. Érdeklődjön ingyenesen
hívható számunkon: +36-80/20-45-25/1210-es mellék.

https://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&from
age=14&vjk=c6d2bbf764d99e1f

ELADÓ, KECSKEMÉT (RÉSZMUNKAIDŐBEN)
A H&M a világ egyik vezető divatkereskedelmi vállalata, mely számos karrierlehetőséget
kínál. Hiszünk abban, hogy nálunk az alkalmazottak képesek fejlődni, emellett támogatunk
mindenkit abban, hogy cégünknél elérje a kitűzött céljait. Egy pörgős, izgalmas, változatos
környezet vár Téged, amely soha nem unalmas!
Készen állsz egy új kihívásra?
Csapatunk folyamatosan bővül, ezért mindig szívesen látjuk az olyan nyitott személyek
jelentkezését, akik az alábbi pozícióban szeretnék kifejezni magukat:
ELADÓ, KECSKEMÉT
Csatlakozz hozzánk, ha:




Nyitott és őszinte vagy az emberekkel,
Szereted a gyors tempójú munkavégzést,
Rugalmas munkaidőben tudnál dolgozni (több műszakos beosztás vállalása, akár
hétvégén is),

…a többit tőlünk elsajátíthatod!
Amit ajánlunk Neked:










Határozott idejű munkaszerződés a meghosszabítás lehetőségével,
Rugalmas munkaidő,
Bónusz új dolgozók ajánlásáért,
Állandó, 25% személyzeti kedvezmény Neked és plusz egy családtagodnak a H&M
csoport üzleteiben és online,
Sport kártya,
Cégen belüli tréningek,
Lehetőség a cégen belüli fejlődésre (a toborzási folyamataink több, mint 70%-át
belsőleg végezzük),
Esély arra, hogy megtapasztald a H&M egyedi kultúráját.

A H&M-nél csak Te szabhatsz határokat a karrierlehetőségeidnek!
A személyes növekedésed ugyanolyan fontos számunkra, mint vállalatunk!
Felkeltettük az érdeklődésedet? Most itt a lehetőség egy rendkívüli karrierre!
Jelentkezz most, és kezdj el dolgozni a saját stílusodban!
Ha többet szeretnél megtudni cégünkről, akkor látogass el a www.hm.career.com. weboldalra.

SZAKMUNKA

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Iroda_takarito_108904403.htm#xtor=AL182&xts=434551
Magyarország egyik legnagyobb épületüzemeltetéssel és takarítással foglalkozó vállalkozása,
a Prizma Cégcsoport munkatársat keres az alábbi pozícióba. Nyugdíjasok és megváltozott
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!

Irodaház takarító
Feladatok:
Padlók, bútorok és egyéb berendezési tárgyak söprése és törölgetése;
Szemetes tartályok kiürítése, tartalmuk elvitele a szemétgyűjtő helyre.
Ügyeleti takarítási feladatok elvégzése.
Elvárások:
Megbízható, pontos munkavégzés.
Munkaidő, munkarend:
Hétfőtől péntekig tartó munkarend, 12:00-18:00 közötti munkavégzés.
Amit kínálunk:
Korrekt munkafeltételek;
Hosszútávú, stabil munkalehetőség;
Igényes, nyugodt munkakörnyezet;
Vidéki bejárás támogatása.
Munkavégzés helye:
Kecskemét.
Jelentkezés:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hétköznap 8:00 és 16: 00 között
hívja kollégánkat a +36203870783-as telefonszámon.

https://hu.jooble.org/desc/9105336150301166106?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91s+irodai&rgn=261&pos=24&elckey=2886267189081142579&p=2&sid=4652298873374965411&age=106&relb=100&brelb=100&bscr=29955.9960915866&scr=29955.9960
915866&iid=8221027257120470324

Kecskemét Bankfiók takarítása (takarító)
Kecskeméti h napi takarítására keresek leinformálható kollégát.





részmunkaidős állás
önálló munkavégzés
fényképes önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány

Fizetés: Fizetés (fix bér)
Szükséges végzettség: Szakképzettség nélküli
Pozíció szint: Beosztott
Pozíció: Takarító

https://www.careerjet.hu/jobad/hufa079daf9f4f5e50452a49a550df8550

Részmunkaidős takarító
Munkavégzés helye: Kecskemét
Gyakorlott, igényes munkát végző takarítót keresünk, kora reggeli órákban történő, kb. 2 órás
munkavégzésre. Eü. kiskönyv, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Munkakezdés, bérezés, további információk a személyes egyeztetésen. Jelentkezés
bemutatkozó levéllel.

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kertesz_allasra_keresek_ferfi_munkaerot_103599996.ht
m

Kertész
Családi ház kertgondozásához keresek férfi munkaerőt.
(sövénynyírás, fűnyírás, növénygondozás egyéb kerti munkák)
+36705403384

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

4 órás takarítónőt felveszünk
Kecskeméti iroda felvesz napi 4 órában takarítónőt, szociális helyiségek takarítására.
Munkarend: H-P 8-12 óráig.
Jelentkezni önéletrajzzal, vagy a +36202317779 telefonszámon.

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.jooble.org/desc/8237057321627546280?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=465868994981
9438148&p=1&sid=2025793832732895940&age=372&relb=100&brelb=100&bscr=21004.5458075497&scr=21004.5458
075497&iid=-759377132612513277

Raktári rakodó kollégát keresünk Kecskeméten
Greenfarm Kft.
Kecskemét

Munkavégzés helye: Kecskemét és környéke
Kecskemét-Ménteleken működő zöldség-gyümölcs nagykereskedelmi raktárba keresünk
hosszútávra raktári rakodót, komissiózáshoz akár részmunkaidőben is.
Feladatok:
Zöldség-gyümölcs összekészítése boltoknak, kézi árumozgatás, áruátvétel.
Elvárások:
Megbízhatóság, megfelelő erőnlét kézi rakodáshoz.
Előnyök:
B kategóriás jogosítvány, targonca vezetésben szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
Versenyképes kereset, családias hangulat, zöldség-gyümölcs juttatás

https://hu.indeed.com/jobs-in-Kecskem%C3%A9t?vjk=621047fbd4b00e80
+
https://www.fornetti.hu/static/upload/rolunk/karrier/termelesi-munkatars-honlap.pdf (részletes)

Termelési munkatárs (Fornetti)
TERMELÉSI MUNKATÁRS
munkakörbe kollégákat keresünk kecskeméti és kiskunfélegyházi üzemünkbe.
Feladatok:






Napi termékleszedési és csomagolási folyamatok ellátása
A megfelelő minőségű termékek sütőlemezre rakása és csomagolása
Előkészítési és feldolgozási folyamatok végrehajtása
Kézi és gépi csomagolás, zacskók címkézése, mérése, csomagolása
A termékek raklapokra történő pakolása, tárolóba szállítása

Elvárások:







8 általános iskolai végzettség
Érvényes tüdőszűrő papír
Több műszakos munkarend vállalása
Kiváló fizikai erőnlét, jó állóképesség
Önálló precíz, pontos munkavégzés
Csapatszellem

Munkavégzés helye:



6000 Kecskemét, Városföld 92.
6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 1.

Pályakezdők és jelentkezését is várjuk.

https://www.careerjet.hu/jobad/hu9179c8a918e0ab71af39dc470ff5a67b

Szórólap terjesztő/részmunkaidős/




Kecskemét, Bács-Kiskun
Állandó
Részmunkaidő

Bács-Kiskun
Munkavégzés helye: Kecskemét
Megbízható szórólap terjesztőt keresünk részmunkaidőbe, postaládás terjesztésre. /Korai
hajnali, vagy délutáni munkavégzés. / Bővebb információ személyesen. Jelentkezés
bemutatkozó levéllel.

https://www.careerjet.hu/jobad/huc383607d0fe525a5a4607186c40813fa

Pultos




Kecskemét, Bács-Kiskun
Állandó
Részmunkaidő

Bács-Kiskun
Munkavégzés helye: Kecskemét
Étkezdébe keresünk szakképzett, gyakorlott, gyors, pontos, életvidám pultos kolléganőt.
Foglalkoztatás: részmunkaidős, napi 6 órás Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés
önéletrajzzal.

https://hu.jooble.org/desc/3563182981167539270?ckey=kismam%c3%a1knak+otthoni&rgn=261&p
os=19&elckey=2745274433916809687&p=1&sid=8701582212995463015&age=210&relb=100&brelb
=100&bscr=379.20728&scr=379.20728&iid=8114120535167738174

Pizza Hut gyorséttermi munkatárs - Kecskemét Malom
5 000 Ft/nap
A Kecskemét Malom áruházban lévő Pizza Hut bővíti a csapatát! Szeretnél vendéglátós
tapasztalatot szerezni és egy jó társaságban, pörgős melót végezni? Kapj a lehetőség után,
mert itt megtanulhatod a tészták kezelését, dolgozhatsz a feltétekkel, állhatsz a kasszában
vagy intézheted a rendelések felvételét.
Az órabéreden felül ráadásul a műszakpótlékot, bónuszt, borravalót és kedvezménykártyát is
kapsz!

Online jelentkezhetsz és papírmentesen, elektronikusan szerződhetsz akár most is,
otthonról: akár más holnap munkába állhatsz!
Lépj be a profilodba az E-Szerződéshez!
- aktív vagy passzív nappalis jogviszony
- EÜ kiskönyv (segítünk megcsinálni!)
- kommunikatív, talpraesett, vendégközpontú hozzáállás
- előny az angol nyelvtudás, de nem elvárás
- előny, de nem elvárás, ha van már vendéglátós tapasztalatod
20óra/hét
- rugalmasan munkaidő, az étterem nyitva tartásához igazodva
- munkaidő: hétfő - vasárnap között, beosztás szerint
- akár azonnal kezdhetsz!
További információ:
További bónuszok, juttatások:
- 18:00 után és vasárnap 30% műszakpótlék óránként
- Ünnepnapra 100% műszakpótlék jár óránként
- bónuszok: teljesítmény alapon havi 5-10 ezer Ft
- borravaló: havi 3-5 ezer Ft
- 25% kedvezmény az összes KFC, Starbucks, Pizza Hut éttermekben
- ha meg van a heti 40 órád, új belépő vagy és 1 héten belül munkába állsz, akkor br. 5000 Ft
bónuszt kapsz

https://hu.jooble.org/desc/-1181953357992761284?ckey=NONE&rgn=261&pos=35&elckey=7279954453063800352&p=2&sid=838091393871085488&age=226&relb=100&brelb=100&bscr=342
94.0101254087&scr=34294.0101254087&iid=-7532963100297498885

Helyettes takarító
1 000 Ft/óra
Kecskeméten keresünk helyettesítő (beugrós) takarítónőket részmunkaidőben a kora reggeli
és délutáni órákra bankfiók takarítására. Jelentkezni e-mailen vagy munkanapokon telefonon.
Nyugdíjasok vagy állandó munkahellyel rendelkezők jelentkezését is várjuk.
Fizetés: Fizetés (fix bér)
Munkakör: Takarítás
Szükséges végzettség: Alapfokú végzettséggel
Pozíció szint: Beosztott

Irodai munka

https://www.profession.hu/allas/hr-asszisztens-duvenbeck-immo-kft-kecskemet1498795/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025

DUVENBECK IMMO Kft.
A Duvenbeck vállalatcsoport 8 országban, több mint 34 telephellyel és 6500 munkavállalóval
Európa vezető nemzetközi logisztikai vállalatai közé tartozik.
Folyamatos fejlődésünknek köszönhetően új, izgalmas projektjeink indulnak, melyekhez
szeretnénk, ha Te is csatlakoznál

HR Asszisztens
pozícióban, részmunkaidőben, határozott időre keressük új kollégánkat.

Téged keresünk, ha:





rendelkezel legalább 1 év HR területen szerzett tapasztalattal,
tényleg szereted a pörgést,
könnyen megtalálod a közös hangot mindenkivel IS,
ha felismered, hogy mikor kell megfelelő humorral és lazasággal, illetve mikor
határozattan és szakszerűen kezelni egy szituációt.

Milyen feladatok várnak rád Nálunk?





Toborzás: új hirdetési csatornák felkutatása, hirdetések elkészítése, önéletrajzok
előszűrése, interjúk megszervezése;
Kiválasztás: interjúk szervezése és megtartása, a vezetők támogatása a felvételi döntés
meghozatalában, időben szakszerű visszajelzés a pályázóknak;
Új munkavállalók beléptetési folyamatának teljes körű felügyelete (munkaszerződés
elkészítése, onboarding stb.);
Folyamatos kapcsolattartás a dolgozókkal, tanácsadás, tájékoztatás és támogatás;

Miért vagyunk mi a legjobb választás?







Komoly szakmai tapasztalatot szerezhetsz innovatív, folyamatosan fejlődő nemzetközi
vállalatunknál;
Ingyenes és korlátlan sportolási lehetőséget biztosítunk;
Tőlünk maximális támogatást kapsz a szakmai fejlődéshez (pl. nyelvi és szakmai
képzések);
Változatos céges eseményekkel és programokkal garantáljuk munkatársainknak a
kiváló munkahelyi környezetet;
Egy szuper jó fej, kreatív és támogató HR csapat vár rád!
Lehetőség szerint, a 2021 januárig tartó határozott idejű munkaviszonyt, határozatlan
időre módosítjuk.

Állás, munka területe(i):





HR, Munkaügy
HR adminisztráció
HR generalista, Specialista
Toborzás, Kiválasztás

Szükséges tapasztalat:


1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:


Középiskola

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:



Részmunkaidő 6 óra
Részmunkaidő 4 óra

Munkavégzés helye:
6000 Kecskemét, Daimler út

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

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-inKecskem%C3%A9t?vjk=545c7eb0f8b89638

Kereskedelmi területi adminisztrátor (Kecskemét)
Provident Pénzügyi Zrt.
Kecskeméti irodánkba megváltozott munkaképességű munkavállalót keressünk
Kereskedelmi területi adminisztrátor pozícióba.

Főbb feladatok


személyügyi adminisztráció;



előkészíti és aláíratja a munkavállalói szerződéseket és az egyéb kapcsolódó
alkalmazotti dokumentációkat,



a törvényi rendelkezéseknek és belső szabályzatoknak megfelelően iktatja a
dokumentumokat;



naprakészen tartja és vezeti a személyügyi adatbázisokat és hiánylistát;

- dokumentálja a ki- és belépőket;


karbantartja a pályázók rögzítésére szolgáló adatbázist;



begyűjti a belépéshez szükséges összes dokumentációt és a munkajogi megfeleléshez
szükséges anyagokat;

Követelmények, elvárások


minimum középfokú végzettség;



MS Office felhasználói szintű ismerete;



jó kommunikációs képesség;



pontosság, részletekre való figyelés, határidőre történő munkavégzés;



osztott figyelem, precizitás, rugalmassá

Előnyt jelent


adminisztrációban szerzett gyakorlat;



NexonBér program ismerete

Amit kínálunk
Kiváló karrierlehetőséget kínálunk egy stabil hátterű pénzintézetnél, valamint szakmai
fejlődési lehetőséget, változatos szakmai kihívásokat.
Ezen kívül:


fiatalos, nemzetközi környezetet,



folyamatos fejlődési, tanulási lehetőséget

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő 4 óra
Pozíció szintje: munkatárs/beosztott/alkalmazott
Foglalkoztatás időtartama: Határozatlan idejű
Orientáció: Adminisztrátor, Vállalati HR
Munkavégzés helye: Kecskemét
Terület: Bács-Kiskun megye
Jelentkezési határidő: 2020. október 31.

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-inKecskem%C3%A9t?vjk=2b200d6eb320727e

Ügyfélkapcsolati munkatárs
Póti Kristóf e.v - Kecskemét
Részmunkaidő

Kedves leendő Munkatárs!
A 2020-as év sok innovációt előrehozott a munkaerőpiacon, aminek utólag nagyon örülünk,
így lehetőség adódik, hogy együtt tudjunk működni abban a szegmensben, amiben én már
évek óta jelen vagyok.
Feladat
pénzügyi igényfelmérés, személyre szabott tervezet kidolgozása, teljes pénzügyi szolgáltatás
kiszolgálása
Amit kínálunk
akár online végezhető munkavégzés
teljes rugalmasság
megfelelő jutalmazás
soft skill-ek magas szintű elsajátítása
Előnyök
felsőfokú végzettség vagy hatósági vizsga

Munkaidő:
Részmunkaidő 4 óra
Munkavégzés típusa:
Vállalkozói jogviszony

Keresett fő:
5 Fő
Jelentkezési határidő:
2020-09-30

Adminisztrátor/ Irodai kisegítő (4 órás, Kecskemét)
Szeretne egy megbízható, stabil munkahelyen dolgozni?
Az Eurest Kft. felvételt hirdet a következő pozícióban:
Adminisztrátor/ Irodai kisegítő (4 órás, Kecskemét)
Munkaidő: napi 4 óra, heti 5 nap
Munkavégzés: 2 műszakos
Helyszín: kecskeméti autóipari cég területén nyíló Eurest étterem
Jelentkezését fényképes önéletrajz küldésével várjuk a protokoll.mercedes@eurest.hu e-mail
címre érdeklődni a 06302404682 telefonszámon lehet.
Amit kínálunk:
4 órás munka,
Teljes bruttó béres bejelentés, Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás,
Fizetett szabadság,
Külön jutalmazzuk a megbízhatóságodat, pontosságodat,
Munkaruha,
Biztosítunk reggelit, ebédet, kávét és személyzeti védőitalt,
Multinacionális, nagyvállalati környezet,
Professzionális konyhatechnológia,
Stabil, kiszámítható munkarend,
Folyamatos szakmai kihívás.
Amiben számítunk Önre:
Rendszeresen kitölti az előírt formanyomtatványokat,
A mennyiségi és minőségi ellenőrzést követően, bevételezi a megrendelt és beérkezett
nyersanyagokat,
Árukészlet könyvelését végzi,
Rendszeresen rögzíti a heti és a havi forgalmi jelentés adatait.
Amit elvárunk:
Adminisztráció területén szerzett tapasztalat,
Outlook, World, Excel ismeret,
Érvényes negatív tüdőszűrő lelet,
Kulturált, ápolt, tiszta megjelenés,
Pontosság, alaposság.

Előnyt jelent:
Vendéglátásban vagy élelmiszeripari kereskedelemben szerzett vezetői tapasztalat.

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/weboldal_tartalomfelelos_webadmin_tartalomfelelos_munkatarsat/magyarorszag/5942
680

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/allasallast_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/Reszmunka_ido_106426198.htm
Helység: Kecskemét
Kategória: Pénzügy / számvitel
Tapasztalat: 3-5 év tapasztalat
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)
Elvárt végzettség: középiskola
Szükséges nyelvtudás: nem igényel
Munkakör megnevezése: Pénzügyi asszisztens
Cégnév: Márvány Szivárvány Szolgáltató Szociális Szövetkezet
Több éve működő könyvelő cég keres adatrögzítő kollégát.
Elvárás:
szakmai tapasztalat
pénztár, vevő, bank könyvelése
számviteli szabályok ismerete
Előny:
Rlb 60 Könyvelőprogram ismerete
Fényképes önéletrajzot kérek bérigény megjelöléssel e-malben!!!!

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.allasmindenkinek.hu/allasok/telefonos-ugyintezoasszisztens/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble

Telefonos ügyintéző, asszisztens
részmunkaidő 4óra
8-05 - 2020-09-06 Bank, biztosítás Nyomtatás
Fiatal, lendületes, csapatban jól működő emberek jelentkezését várjuk, akik szívesen
váltanák pénzre jó kommunikációs képességüket!
Az álláshoz tartozó elvárások
- Érettségi bizonyítvány
- Telefonos munkatapasztalat
Amit kínálunk
- Rugalmas beosztás, az elvégzett munka megtérülése
Munkavégzés helye:
Kecskemét
Jelentkezés
Fényképes önéletrajzzal
Bővebb információ…
-

Tapasztalat: Kevesebb, mint egy év

-

Végzettség: Gimnázium / Középiskola

-

Nyelv: Nem igényel nyelvtudást

https://hu.indeed.com/jobs?q&l=Kecskem%C3%A9t&start=30&vjk=326e8d4abfff95bd

Adatrögzítő
Nyugdíj Invest Kft. - Kecskemét
150 000-300 000 Ft havonta - Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos
Mit kérünk Tőled?






Napi 4-8 óra munkavégzés.
Elegáns üzleties megjelenés
Gyorsaság, pontosság és precizitás.
Önállóság mellett, erős csapatszellem van benned.
Felsőfokú végzettség nem elvárt, de előnyt jelent!

FELADATOK, melyek Rád várnak




Információk elemzése és javaslatok kidolgozása,
Beérkező ügyfél igények teljes körű kiszolgálása és adminisztrációja,
Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, új megoldások kidolgozása,

Mit várhatsz el tőlünk?






Kiemelkedő kereseti lehetőség, cafeteria.
Teljesítményarányos korrekt bérezés, tervezhető munkaidő,
Stabil, hosszú távú munkalehetőség, mint fő vagy mellék állásban
Modern, irodai környezet, inspiráló közeg.
Díjmentes továbbképzések.! Szakmai fejlődés.

Az elvárások igazak Rád?
Úgy érzed lételemed a kommunikáció?
Szeretsz segíteni, változatos helyzeteket megoldani?
Ha magadra ismertél, akkor jelentkezz hozzánk fényképes önéletrajzzal.
Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő, Folyamatos
Fizetés: 150 000,00Ft - 300 000,00Ft /hóna

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/online_munka_fizetes_euroban/magyarorszag/6112296

Online munka-fizetés euróban
Napenergiával kapcsolatos értékesítő munkakörbe keresek munkatársakat.
Feltétel:
- internet kapcsolat,
- számítógép, vagy laptop,
- tanulási készség,
- nyitás az új dolgok felé,
- 3-4 óra szabadidő.
Euro alapú jutalékos kifizetés.
06302212023

https://www.startapro.hu/hirdetes/allasallast_kinal/otthonrol_vegezheto_telefonos_operatori_munka/magyarorszag/5759390
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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

