
 

 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-
1410160?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:  
 A Munka Törvénykönyvben meghatározott pótlékok és utazási költség 
 próbaidő lejárta után választható cafeteria, valamint 10 százalékos dolgozói vásárlási 

kedvezmény 
 családi és sportnapok, csapatépítő tréningek, 
 iskolakezdési támogatás, gyermek nyári tábor, 
 babacsomag, mikuláscsomag és ünnepség  
 nálunk töltött évek után jubileumi jutalom, 
 ajánlási bónusz 
 karácsonyi utalvány 
 egészségmegőrző 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:  
 - Ha van multinacionális vállalatnál szerzett munkatapasztalat 
 - Adminisztrációs tapasztalat 
 - Targoncavezetői engedély 
 - HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alapjainak ismerete 
 Munkavégzés helye:  
 6000 Kecskemét, Talfája 1. 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/57010/46 

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=6f05e4cd78d2568e 

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. 
  



 

https://www.profession.hu/allas/elado-kecskemet-tesco-hipermarket-ccc-hungary-shoes-kft-
kecskemet-1410742?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.  

  



 

https://www.workania.hu/allas/tesco-global-aruhazak-zrt/O3803032 

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.workania.hu/allas/workline-hu-allasportal/O3804780 

Eladó partnereket keresünk - Kecskemét 
(Bács-Kiskun megye) 
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. 

Információk a kiválasztási folyamatról 

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  
  



 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/aruhazi-munkatars-tesco-global-aruhazak-zrt-
1408102?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, Izsáki út 12/b 



 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Egyéb szakmunka 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56903/46 

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=06c631d1b7765d19 

Munkaköri leírás 

Magán háziorvosi praxis keres egészségügyi asszisztens kollégát 
Kecskemétre 6 órás munkavégzésre. 

Feladatok 

 orvos munkájának szakmai támogatása 
 páciensek fogadása, adminisztratív teendők elvégzése 
 adatok rögzítése tájékoztatás a vizsgálatokról, információnyújtás, időpont egyeztetés 
 rendelések előkészítése, szervezése ezzel kapcsolatos dokumentáció kezelése 
 telefonhívások, e-mailek kezelése 

Elvárások 

 minimum középfokú (OKJ) egészségügyi végzettség 
 min 2 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 empatikus, de határozott fellépés 
 páciens-orientált hozzáállás, precíz munkavégzés 
 jó problémamegoldó képesség és szervezőkészség 
 kiváló kommunikációs képességcsapatban való együttműködés, kellemes, ápolt 

megjelenés 

Amit nyújtunk 

 kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség 
 határozatlan idejű munkaviszony 
 korszerű, modern munkakörnyezet 
 betanulási időszak biztosítása 

Jelentkezés emailben patzsan(kukac)t-online.hu vagy telefonon 06204441903. 

Állás típusa: Részmunkaidő 

  



 

https://kecskemetallas.hu/munka/178779/intezmeny-takaritasara-takarito-munkatarsat-
keresunk-kecskemeten-at-libra-grup-kft 

Intézmény takarítására takarító 
munkatársat keresünk Kecskeméten  
Libra-Grup Kft. 

Fizetés: Nettó 130.000 

 

Kecskeméti intézménybe 8 órás és 6 órás munkavégzésre takarítónőket keresünk, akár azonnali 
kezdéssel. 

Feladatok: 

 Irodák, tárgyalók, mellékhelyiséget általános napi takarítása. 

Elvárások: 

 Önálló munkavégzés 
 Rugalmasság 
 Precízitás 
 Kollégákkal és az intézmény dolgozoival való együttműködés 
 Megbízhatóság 

Előnyök: 

 Takarítói tapasztalat 

Amit kínálunk: 

 Nyugott munkakörnyezet 
 Versenyképes fizetés 

  



 

 

 

Irodai munka 



 

 https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/hirdetesi_ugyintezot_keresunk_tavmunka_resz_v_teljes_munkaido/magyarorszag
/5828658 

Hirdetési ügyintézőt keresünk, távmunka, 
rész- v. teljes munkaidő 
Hirdetési felelős ügyintézőt keresünk alkuképes (heti) fizetésért, rugalmas munkaidőben IT céghez. 
Feladata: 
Hirdetéseink tervezése, koordinálása, nyomonkövetése, optimalizálása. 
 
Elvárás: 
tökéletes szövegértés, 
gyors és világos kommunikáció, 
kiszámíthatóság, 
táblázatkezelő és file manager (pl. TC) gördülékeny használata, 
azonnali kezdés. 
 
Hirdetéskezelésben való jártasság egyértelmű előny, de nem feltétel. 
 
Jelentkezésében kérjük térjen ki az eddigi konkrét munkatapasztalataira, a teljesen konkrét és 
részletes számítástechnikai ismereteire, a tervezett munkakezdésére, és munkaidejére, bérigényére, 
(n Ft/ó), elvárásaira. 
 
Jelentkezését a hirdetőbe várjuk és 1 napon belül válaszolunk. 

06705586689 

  



 

https://www.profession.hu/allas/ugyfelszolgalati-munkatars-helpdesk-cgp-europe-kft-
1408179 

A CGP EUROPE jelenleg magyarországi központtal, 12 európai országban nyújt 
szolgáltatást. A svájci Zugban létesült, valamint budapesti Call Centerünk napi 24 órában 
fogadja a különböző országokból bejövő hívásokat. Tanácsadó rendszerünk Svájc, 
Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország, Románia és Bulgária legnagyobb városaiban teszi lehetővé, hogy a 
munkavállalók személyes segítségnyújtásban részesüljenek. Tanácsadói hálózatunkat a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelve alakítottuk ki, mely által garantálni tudjuk a 
segítségnyújtás maximális hatékonyságát. 

Ügyfélszolgálati munkatárs / Helpdesk 
Főbb feladatok, munkák:  

o Bejövő hívások, üzenetek és e-mailek kezelése 
o Információnyújtás a szolgáltatásról 
o Adminisztratív feladatok 
o Heti óraszám megegyezés szerint, elérhetőség hétköznap és hétvégén 

megbeszélés szerint 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o Magyar nyelven kívül a következő nyelvek valamelyikének magas szintű 
szintű ismerete: 

o lengyel / orosz / ukrán / litván / cseh / német / olasz / bolgár / szerb / angol 
/ francia. Több nyelv ismerete előnyt jelent. 

o Jó kommunikációs készségek 
o Nyitottság és rugalmasság 
o MS office ismeretek: Word, Excel 
o Precizitás, odafigyelés a részletekre 

Amit kínálunk:  

o Otthonról végezhető munka 
o Részmunkaidőben végezhető rugalmas időbeosztással 
o Főiskolai/egyetemi tanulmányok mellett, illetve otthon lévő édesanyák és 

nyugdíjasok számára kiváló lehetőség 

Állás, munka területe(i): 

 Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka 
 Szakmai asszisztens 
 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 



 

 Telefonos ügyfélszolgálat 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

A felsoroltak közül bármelyik: 

 Angol - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Német - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Francia - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Orosz - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Olasz - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Cseh - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Lengyel - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Szerb - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Ukrán - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Bolgár - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Litván - Felsőfok/tárgyalóképes szint 

Munkavégzés helye: 

Országosan bárhonnan végezhető  

Egyéb juttatások: 

mobiltelefon, szakmai tréningek 

  



 

https://neuvoo.hu/view/?jpos=3&jp=1&nb=b&id=8727dba252ca&lang=hu&k=reszmunkaido 

Megváltozott munkaképességű vevőszolgálati munkatárs 
(részmunkaidő) 

Feladatok 

  A beérkező megrendelések feldolgozása, majd a rendelések kiszállításának megszervezése 
és teljesülésének ellenőrzése  
  Raklapok mozgásának nyomon követése  
  Kapcsolattartás a vevőkkel, területi képviselőkkel, külsős partnerekkel és a társterületekkel  
  Belföldi értékesítéssel kapcsolatos elemzések készítése  
  Készletszintek nyomon követése  
  Árak beállítása, ellenőrzése  
  A Sales Manager munkájának támogatása  
  A vállalatirányítási rendszerből történő adatgyűjtés, riportkészítés  
  Bejövő számlák ellenőrzése, pénzügyi osztály segítése  

Elvárások 

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

Amit kínálunk 

  Piacképes bérezés és juttatási csomag  
  Egy befogadó, támogató közeg, ahol számít a véleményed  
  Részmunkaidő - 6 óra 
 


