
 
 
 

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 link-re kattintva! 



 

KERESKEDELEM - MARKETING 



 

 https://www.profession.hu/allas/frissaru-pultos-tesco-global-aruhazak-zrt-
1401459?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Frissáru pultos 
munkakörbe 

Hirdetés szövege: 

Feladataid: 

 Nálunk TE vagy a fontos! 
 Magyarországon közel 20 éve nap, mint nap arra törekszünk, hogy maximálisan 

hozzájáruljunk munkatársaink és családjuk elégedettségéhez, biztonságához. 2019-ben 
nemcsak a béreket emeltük, hanem egyéb juttatásainkat is bővítettük. 

 Gyere és tarts velünk! 
 Feladatok:  
 fogadja a vásárlókat, akiket első osztályú, udvarias kiszolgálásban részesít 
 a naponta beérkező termékeket /csemege,sajt,húsáru / ízlésesen helyezi el a pultokban 

és a hűtőkben 
 raktárakban gondoskodik raktárrendről 
 ellenőrzi a termékek minőségét,frisseségét és lejárati idejét 
 betartja a higéniai előírásokat 
 biztosítja a frissáru pultok megfelelő működését, melynek során használja kiváló 

termékismeretét, valamint az általános irányelveket 
 Amit nyújtunk:  
 Első hat hónapban bruttó 207.000 Ft alapbér + bruttó 
 16.000 Ft területi alapú bérkiegészítés 
 hetedik hónaptól bruttó 215.000 Ft alapbér + bruttó 
 16.000 Ft területi alapú bérkiegészítés 
 a Munka Törvénykönyvben meghatározott pótlékok és 
 utazási költség 
 próbaidő lejárta után /3 hó/ bruttó 16.000 Ft választható 
 cafeteria, valamint 10 százalékos dolgozói vásárlási 
 kedvezmény 
 családi és sportnapok, csapatépítõ tréningek, 
 iskolakezdési támogatás, gyermek nyári tábor, 
 babacsomag, mikuláscsomag és ünnepség  
 nálunk töltött évek után jubileumi jutalom,ajánlási bónusz 
 karácsonyi utalvány 
 egészségmegõrzõ programok 
 Tesco Angyal Alapítvány 



 

 Amit kérünk:  
 nyitott és érdeklődő kommunikáció 
 dinamikus személyiség 
 több műszakos munkarend vállalása 
 vásárló orientált beállítottság 
 önállóság,pontosság, megbízhatóság 
 készség a csapatmunkára és az önfejlesztésre 
 Előnyként értékeljük, ha:  
 szakirányú végzettség 
 kereskedelemben szerzett szakmai tapasztalat 
 hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 
 targoncavezetői engedély 
 HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alapismerete 
 Munkavégzés helye:  
 6000 Kecskemét, Talfája 1. 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

 

  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-muszaki-osztaly-kecskemet-obi-hungary-retail-kft-
kecskemet-1401205?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

OBI Hungary Retail Kft.  

Eladó - műszaki osztály - Kecskemét 
AZ OBI sikerének a titka, hogy mindig új utakon jár. 

Magyarországon 29 OBI áruházban, több mint 1800 elkötelezett munkatársunk áll 
vásárlóink rendelkezésére.  

  

kecskeméti áruházunkba  

műszaki osztályos 

Eladó  

kollégát keresünk 

   

Feladatok: 

o teljes körű információnyújtás, tanácsadás a vásárlóink számára 
o pontos igényfelmérés 
o szakszerű értékesítés 
o az áruház feltöltöttségének biztosítása 

Elvárások: 

o szakirányú végzettség 
o vevőközpontú gondolkodású, segítőkész, dinamikus személyiség 
o készség a csapatmunkára 

Előny: 

o hasonló pozícióban szerzett kiskereskedelmi tapasztalat 
o targoncavezetői jogosítvány 

Amit kínálunk: 

o stabil munkahely egy növekvő európai vállalatnál 



 

o folyamatos továbbképzési lehetőségek 
o versenyképes bér + juttatások (havi prémium, karácsonyi jutalom, cafeteria) 
o dolgozói vásárlói kedvezmény 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Anyagmozgatás, Rakodás 
 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12 b.  

Egyéb juttatások: 

szakmai tréningek 

  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-kecskemet-tesco-hipermarket-ccc-hungary-shoes-kft-
kecskemet-1394963?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Kecskeméti üzletünkbe keresünk munkatársakat teljes és részmunkaidőben a következő 
pozícióba:  

Eladó (CCC -Kecskemét Tesco 
Hipermarket) 
EGY CIPŐBEN JÁRUNK, HA: 

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

FELADATAID KÖZÉ FOGNAK TARTOZNI: 

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

MIÉRT JÁRSZ JÓL VELÜNK? 

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

Állás, munka területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 
 Kereskedő, Eladó 
 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

Szükséges tapasztalat: 

 Pályakezdő/friss diplomás 



 

Szükséges végzettség: 

 Szakiskola / szakmunkás képző 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 

Egyéb juttatások: 

cafeteria, szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája köz 1.  

  



 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/aruhazi-munkatars-tesco-global-aruhazak-zrt-
1401458?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Áruházi munkatárs 
munkakörbe 

Hirdetés szövege: 

Feladataid: 

 Feladatok:  
 Megismeri és hatékonyan alkalmazza a feladatköréhez kapcsolódó áruházi 

szabályokat és előírásokat. 
 Biztosítja a szakszerű árufeltöltést. 
 Biztosítja, hogy az osztályon mindig megfelelő minőségű és mennyiségű termék 

legyen elérhető. 
 Felügyeli a termék útját az átvételtől az értékesítésig, beleértve az árufeltöltést és az 

anyagmozgatást. 
 A termékek fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejét figyelemmel kíséri, 

szükség esetén elvégezteti a leértékelés folyamatát. 
 Gondoskodik a szakszerű szelektívhulladék-kezelésről és a hatékony 

energiagazdálkodásról. 
 Amit nyújtunk:  
 - Közvetlen, barátságos kollégák, egymást segítő és támogató közeg 
 - Biztos, kiszámítható havi jövedelem, választható juttatási csomagok 
 - Törvényes, pontos elszámolások, megbízható munkaügyi folyamatok 
 - Több napos beillesztés és betanítás, gondosan felépített terv alapján 
 - Utazási költségtérítés, a törvényi szabályozásnak megfelelően 
 Amit kérünk:  
 a 3 műszakos munkarend vállalása, főként éjszakai műszak! 
 vevőközpontú szemlélet, 
 lelkes és elkötelezett hozzáállás, 
 készség a csapatmunkára és az önfejlesztésre. 
 általános iskolai végzettség, 
 alapfokú termék- és áruismeret, 
 egészségügyi alkalmasság, 
 Targoncavezetői engedély 
 Előnyként értékeljük, ha:  
 Kereskedelmi végzettség vagy tapasztalat 
 Munkavégzés helye:  
 6000 Kecskemét, Talfája 1. 



 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Egyéb szakmunka 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56539/46 

  



 

https://www.profession.hu/allas/takaritono-mm-kft-kecskemet-
1400042?sessionId=7bc8ad4bf02fc14d67c2a918c310e492 

MM Kft.  

Takarítónő 
Főbb feladatok, munkák:  

Iroda helységek takarítása 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

Precízitás, megbízhatóság 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

Takarítás területén többéves tapasztalat 

Amit kínálunk:  

Versenyképes jövedelem, cafetéria juttatás 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Takarítás, Tisztítás 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.  

Havi nettó fizetési keret:  

79 800 HUF 



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Fodrasz_allas_ajanlat_jo_fodraszoknak_Kecskemeten_91
326215.htm#xtor=AL-182&xts=434551 

Kik vagyunk?  
A kecskeméti Auchanban található fodrászatunk az első "bejelentkezés nélküli koncepció" 
Kecskeméten.  
6 év alatt közkedvelt, sikeres és forgalmas fodrászat lettünk, kiváló fodrászaink évek óta 
dolgoznak a szalonban. Szalonunkban valóban nincs bejelentkezés, mégis sok vendégünk 
van. Sok más szalon kíváncsi sikerünk titkára, sokan másolnának bennünket.  
Itt a lehetőség, hogy a sikerből te is profitálj!  
 
Kit keresünk? 
Csapatunkba munkájára igényes Fodrász kollégát felveszünk! Szakmailag felkészült 
pályakezdő, vagy haladó fodrászok jelentkezését várjuk teljes- vagy részmunkaidőre, 
főállásba vagy beugrósnak.  
 
Mit kínálunk?  
- Kecskemét egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjában , az Auchanban , kellemes 
környezetben , jó csapatban dolgozhatsz ,  
- Nem kell vállalkozói , nincs székbérlet , nincs gondod adóra , anyagra , javításokra , 
munkaruhára , időbeosztásra , kasszára  
- Tervezhető , elérhető jövedelem akár 400.000 Ft , vagy napi beugrás esetén átlag min. 
10.000 Ft/nap  
- Rendkívül rugalmas és tervezhető időbeosztás , nincs folytonos egésznapozás  
- Festés a szalonban nincs (nem kell ismerned a bonyolult és hosszadalmas festési 
technikákat) ,  
- Garantált szakmai fejlődési lehetőséget kínálunk , rendszeres külsős és belsős profi 
képzésekkel ,  
- Igényes vendégkör biztosított  
- Korrekt , állandó , megbízható és rugalmas menedzsment , akik ismerik a siker titkát  
 
Lépj kapcsolatba velünk! 
>> Gyere el , nézz meg bennünket személyesen , vagy facebookon: 
www.facebook.com/BioHairKecskemetAuchan/  
>> Jelentkezz bátran telefonon a szalon vezetőjénél06302215255) , vagy fényképes szakmai 
önéletrajzzal a biokecskemet@gmail.com e-mail címen , vagy személyesen az Auchan 
Kecskemét Biohairben  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ejszakai_konyhai_takaritoi_munka_91177660.htm#xtor=
AL-182&xts=434551 

Éjszakai konyhai takarítói munka 
Kecskeméten lévő étterembe keresünk új kollégákat.  
Amit kínálunk: határozatlan idejű, 6 órás munkaviszony, bejelentett, hosszútávú munka.  
Teljes körű betanítás minden feladatra, tervezhető 10 vagy 15 munkanapos 
beosztás.(megegyezés szerint)  
Havi nettó fizetés: 80 000-120 000Ft. (Munkanapok számától függően) Próbaidő lejárta után 
béremelés.  
Munkavégzés ideje: 23.00-05.00-ig.  
Feladatok: Konyhai területek tisztán tartása, konyhai gépek, berendezések tisztítása, fekete 
mosogatás. Vendégtér és vendég mosdók tisztán tartása.  
Elvárásaink: betanulást követően önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság, kitartás és jó 
állóképesség.  
Jelentkezésüket a 06202386420-as telefonszámon vagy az irodahaz638@gmail.com email 
címre megküldött, kizárólag fényképes önéletrajzzal várjuk. 

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=18&elckey=131
5295410918636292&sid=3025231631286867062&age=177&relb=100&brelb=100&bscr=47
2,72433&scr=472,72433&iid=-8709275466875024105 

Megváltozott munkaképességű takarító  
Cég: Euronics Műszaki Áruházlánc 

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Időszakos munka 

Napi munkaidő: Részmunkaidő 

Szerződést típus: Határozatlan 

Végzettség: Általános iskola 

Rövid leírás: 

Ha szívesen dolgoznál egy dinamikusan fejlődő hazai cégnél, és érdeklődsz a műszaki 
termékek és a technikai újdonságok iránt. Precíz, alapos és megbízható vagy a munkádban, 
akkor jelentkezz erre az állásra! 

  

Kizárólag megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk! 

  

Munkavégzés helye: 

Kecskemét - Talfája köz 1 (Tesco mellett)  

Feladatok: 

Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán tartása, portalanítása. 
A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása 

Elvárások: 

Megváltozott munkaképességet igazoló rehabilitációs kártya 

Precíz, igényes munkavégzés 



 

  

Előnyt jelent: 

Hasonló területen szerzett tapasztalat 

Amit kínálunk: 

Stabil cégháttér  
Fiatalos, dinamikus csapat 
Hosszú távú munkalehetőség 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/d69cd0843a083cf46517b7db7c3cd59c.html 

Részmunkaidős nyugdíjas húspultos árufeltöltő 

Részmunkaidős nyugdíjas 
Szakmunka, fizikai munka 
árufeltöltő 

 Árufeltöltési húspultnál 
 Hústermékek pultba pakolása nyitáskor, majd záráskor az áru elpakolása 
 Tárolóládák tisztán tartása 

 Öregségi nyugdíj 
 Precíz munkavégzés 
 Jó kommunikációs készség 

Munkaidő  

 Hétfőtől-vasárnapig, nappali és éjszakai beosztásban 
 Legalább heti 20 órás munkavállalás 

Amit kínálunk  

 Bérezés: bruttó 1245 Ft/óra, 18.00 óra után bruttó 1421 Ft/óra 
 Hosszú távú munkalehetőség 

 Hasonló területen szerzett tapasztalat 
 Érvényes egészségügyi kiskönyv (érvényes tüdőszűrő, orvosi igazolás-fertőző 

betegségtől mentes) 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/282c3441e16326f71c686f179b8e43cf.html 

 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 

Raktáros pozícióba keresünk középfokú végzettségű, büntetlen előéletű, számítógépes 
ismeretekkel rendelkező kollégát. Raktáros munkatapasztalat nem elvárás, de előny. 
Munkarend: állandó délelőtt, részmunkaidős /6 órás/ foglalkoztatás Bérezés: órabérben 
Jelentkezés önéletrajzzal.  

  



 

https://www.workania.hu/allas/hrcv-szemelyzeti-szolgaltato-kft/O3489719 

Megváltozott munkaképességű betanított 
dolgozó  
Kecskemét Talfája út 

HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Országos kereskedelmi partnerünk, Kecskemét Talfája úton található üzletébe keresünk 
megváltozott munkaképességű munkatársat. 
 
A munka jellege: könnyű fizikai munka, pénztár, árufeltöltés, friss-árú eladó 
azonnali kezdési lehetőség 
 
Munkaidő: havi:-40 órás  
-35 órás 
- 30 órás 
-25 órás 
- 20 órás 
 
Feladat:  
áru szavatossági idejének napi szintű ellenőrzésé 
árufeltöltés, polc címkék cseréje 
polcok takarítása 
üzlethez tartozó parkoló takarítása 
pénztár kezelés 
 
Előny: 
rehabilitációs kártya 
Elvárás: 
megváltozott munkaképesség igazolása 
 
Jelentkezését várjuk a toborzas@hrcv.hu email címen. 
 
Az állást fogyatékkal élők is betölthetik. 

Egyéb béren kívüli juttatások 

bejelentett munkaviszony 
 
határozatlan idejű munkaszerződés 



 

Megbízó 

Nagykereskedelem 
 
Élelmiszer kereskedelem 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

alapfokú végzettség 
középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 

Képzési szak 

kereskedelem 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

Cégünk munkaerő-kölcsönzéssel és közvetítéssel, diákmunkával, továbbá outsourcinggal, 
tréningek szervezésével, HR tanácsadással foglalkozik. Állandó partnereink közé tartoznak 
kisvállalkozások és multinacionális vállalatok is. 

A cég címe 

HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. 
Móricz Zsigmond körtér 14. 4/1.  
1117 Budapest 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Rózsás Beáta 
E-mail: Küldje el önéletrajzát 

 

  



 

https://www.workania.hu/allas/tesco-global-aruhazak-zrt/O3776140 

Pénztáros 

 A munkavégzés helye: Kecskemét, Izsáki út 12, 6000 Magyarország 
 Bérinformációk: 204.500 Ft 
 Munkaidő: részmunkaidő 

 

 Szakterület megnevezése: 
Kiskereskedelmi működés támogatás  

 Főbb feladatok: 
Megismeri és hatékonyan alkalmazza a feladatköréhez kapcsolódó áruházi 
szabályokat és előírásokat. 
Megismeri és hatékonyan végzi a feladatköréhez kapcsolódó áruházi 
munkafolyamatokat (kódhibás termékek kezelése, fölözési folyamatok, árváltozások 
és készlethiány kezelése). 
Felelősségteljesen kezeli a fizetőeszközöket és az áruház készleteit, emellett biztosítja 
a vásárlók elsőosztályú kiszolgálását. 
Feltölti a kasszát és a kasszaállványokat fogyóeszközökkel, szakszerűen működteti a 
pénztárgépet. 
Ismeri az akciókat és az akciós termékeket, szakszerűen tájékoztatja a vásárlókat. 
Munkája során segíti az új munkatársak beilleszkedését, gyakorlati tapasztalatit 
megosztja. 
Rendezett és tiszta munkakörnyezetet tart fenn. 
Gondoskodik a szakszerű szelektívhulladék-kezelésről és a hatékony 
energiagazdálkodásról.  

 Szükséges végzettség: 
általános iskola  

 Munkakör betöltésének feltételei: 
általános iskolai bizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság, 
a 3 műszakos munkarend vállalása, 
vevőközpontú szemlélet, 
készség a csapatmunkára, 
lelkes és elkötelezett hozzáállás. 
nyílt, kiegyensúlyozott személyiség,  

 Előnyt jelent: 
középfokú végzettség, 
szakirányú kereskedelmi végzettség, 



 

kereskedelemben, pénztárban szerzett tapasztalat, 
idegennyelv alapfokú ismerete.  

 Amit nyújtunk: 
 Közvetlen, barátságos kollégák, egymást segítő és támogató közeg 
 Biztos, kiszámítható havi jövedelem, választható juttatási csomagok 
 Törvényes, pontos elszámolások, megbízható munkaügyi folyamatok 
 Több napos beillesztés és betanítás, gondosan felépített terv alapján 
 Utazási költségtérítés, a törvényi szabályozásnak megfelelően  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/takaritonot_keresunk_kecskemeten/kecskemet/4246961 

Kecskeméten, a Halasi úti felüljáró közelében lévő irodaházhoz állandó takarítónőket 
keresünk! 
 
Hosszú távra tervezünk! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 14:00 - 18:00 
 
Csak kecskeméti Hölgy lakosok jelentkezését várjuk. 
Nyugdíjasok előnyben! 
 
 
Kérem, 55 év alattiak NE jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül. 
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával. 
Köszönöm! 

 

  



 

 

 

Irodai munka 



 

https://www.profession.hu/allas/vevoi-kapcsolattarto-oras-impc-personnel-hungaria-kft-
kecskemet-1402530?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Nemzetközi nagyvállalat kecskeméti gyárába – folyamatos bővülés miatt – keresünk 
tapasztalattal rendelkező kollégát az alábbi munkakörbe:  

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ (NAPI 6 
ÓRÁS MUNKAVÉGZÉS) 

 
 

FELADATOK 

 A belföldi vevői rendelések és szállítások koordinálása, továbbá az elosztó és központi 
raktárak közötti áruáramlás biztosítása. 

 Rendelésfeldolgozás, kiszállítás szervezés 
 Raklapnyilvántartás 
 Kapcsolattartás a területeti képviselőkkel, partnerekkel 
 Értékesítéssel kapcsolatos információk összegzése, jelentések, statisztikák előkészítése 
 Kapcsolattartás a társosztályokkal 
 Anyagáramláshoz kapcsolódó dokumentáció elvégzése 

KÖVETELMÉNYEK 

 Középfokú végzettség (felsőfokú előny) 
 Alapfokú angol nyelvtudás 
 MS Office ismeret 
 Jó problémamegoldó és hatékony kommunikációs képesség 
 Precizitás, igényes munkavégzés 

AMIT MEGBÍZÓNK NYÚJT 

 Modern munkakörnyezet - új gyárépület 



 

 Versenyképes alapbér + havi teljesítmény bónusz + havi jelenléti bónusz + cafetéria 
 Folyamatos fejlődési lehetőség nyelvi és szakmai képzések formájában 
 Multinacionális vállalati háttér, támogató, különösen emberbarát közeg 

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I) 

 Szállítás, Beszerzés, Logisztika 
 Logisztikus, Fuvarszervező 
 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 
 Vevőszolgálat 

MUNKAVÉGZÉS HELYE 

Kecskemét 

Várjuk fényképes önéletrajzát a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a 
pozíció pontos megnevezését: VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ (Napi 6 órás munkavégzés), 
Kecskemét 

 

Elérhetőségi adatok 

IMPC Personnel Hungária Kft. 
Kapcsolattartó: Nagy Judit 
Mobil: +36-30-386-8362 
Telefon: +36-1-882-3520 
Fax: +36-22-500-241 
Nyilvántartási szám: 20158-1/2009-5100-678 

 

 

Vezetők, szakemberek keresése és közvetítése. 

  



 

http://allashajsza.hu/UNOTOTMT/adatrogzito_kecskemet 

Az állás: Adatrögzítő 

Tapasztalat: 0 év felett 1 évig 

Munkakör kiegészítése: ADATRÖGZÍTŐ részmunkaidőben 

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 100 000 - 220 000 

Állománycsoport: vezető 

Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 

Elvárt iskolai végzettség: szakközépiskola, gimnázium 

Érvényesség időtartama: 2019.10.16 - 2019.11.15 

Foglalkoztatás időtartama: 2019.10.21 - 

Alkalmazni kívánt létszám: 2 fő 

Próbaidő: Nem 

Kirendelés: Nem 

Munkaidő: 4 óra 

Munkarend: rugalmas 

Minimum követelmény: érettségi 

 

Az állásadó elérhetősége: 

Foglalkoztató neve: Nyugdíj Invest Kft. 

Képviselõ neve: Jáger Dominik 

Képviselõ elérhetõségei: info@lesznyugdijunk.hu 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Széchenyi tér 1/4. Több helyen történõ foglalkoztatás 

Állásegyeztetés helye: Csak emailben fényképes önéletrajzzal: info@lesznyugdijunk.hu 

  



 

http://allashajsza.hu/UNOTOTMS/biztositasertekesito_kecskemet 

Az állás: Biztosításértékesítő 

Elvárt gyakorlati idő: 0 év felett 1 évig 

Munkakör kiegészítése: ÉRTÉKESÍTŐ (RÉSZ V. TELJES MUNKAIDŐBEN) 

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 150 000 - 500 000 

Állománycsoport: vezető 

Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 

Elvárt iskolai végzettség: szakközépiskola gimnázium 

Érvényesség időtartama: 2019.10.15 - 2019.11.14 

Foglalkoztatás időtartama: 2019.10.21 - 

Alkalmazni kívánt létszám: 2 fő 

Munkaidő: 8 óra 

Munkarend: rugalmas 

Speciális követelmények: Fő és mellékállásban, teljes vagy részmunkaidőben is végezhető. 

 

Foglalkoztató neve: Nyugdíj Invest Kft. 

Képviselõ neve: Jáger Dominik 

Képviselõ elérhetõségei: +36 . info@lesznyugdijunk.hu 

Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Széchenyi tér 1/4. Több helyen történõ foglalkoztatás 

 

Követelmény: kiváló kommunikációs képesség, vezetõ egyéniség  

Elõny: felsõfokú végzettség 

 

Állásegyeztetés helye: Csak emailben fényképes önéletrajzzal: info@lesznyugdijunk.hu 


