
 

 

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!  

http://www.nokcsaladmunka.hu/
https://www.facebook.com/Csal%C3%A1d-%C3%A9s-KarrierPont-Kecskem%C3%A9t-183554975623798/


 

KERESKEDELEM - MARKETING 

  



 

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

kecskemet-1394963?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Eladó (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 

 

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


 

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.profession.hu/allas/frissaru-pultos-tesco-global-aruhazak-zrt-

1393776?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 

https://www.profession.hu/allas/frissaru-pultos-tesco-global-aruhazak-zrt-1393776?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025
https://www.profession.hu/allas/frissaru-pultos-tesco-global-aruhazak-zrt-1393776?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025


 

• 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, Izsáki út 12/b 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b  

Pozíció területe(i): 

• Szakmunka 

• Bolti eladó, Pénztáros 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56369/46 

  

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56369/46


 

https://hu.jooble.org/desc/2988378503867618064?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=

261&pos=10&elckey=-1102375385310079854&sid=-

4229193831290905447&age=129&relb=100&brelb=100&bscr=513,0614&scr=513,0614&ii

d=7141057323874435521 

Gyorsbüfébe eladót keresek  

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Időszakos munka 

Fizetés: 1 000 Ft/óra 

Az állás leírása  

Részmunkaidőben (heti kb. 20. óra) kecskeméti gyorsbüfébe szakképzett eladót keresek, 

akinek nem okoz gondot a hajnali munkakezdés. 

Fizetés: 1000ft/óra 

  

https://hu.jooble.org/desc/2988378503867618064?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=10&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=129&relb=100&brelb=100&bscr=513,0614&scr=513,0614&iid=7141057323874435521
https://hu.jooble.org/desc/2988378503867618064?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=10&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=129&relb=100&brelb=100&bscr=513,0614&scr=513,0614&iid=7141057323874435521
https://hu.jooble.org/desc/2988378503867618064?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=10&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=129&relb=100&brelb=100&bscr=513,0614&scr=513,0614&iid=7141057323874435521
https://hu.jooble.org/desc/2988378503867618064?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=10&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=129&relb=100&brelb=100&bscr=513,0614&scr=513,0614&iid=7141057323874435521


 

 

 

SZAKMUNKA 

  



 

https://www.profession.hu/allas/ettermi-dolgozo-kecskemet-kfc-kecskemet-

1388617/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

KFC autós éttermünkbe keresünk munkatársakat Kecskeméten az alábbi pozícióba: 

ÉTTERMI DOLGOZÓ 

AMIT NEKED KÍNÁLUNK:  

• Stabil, bejelentett, hosszú távú munka 

• Rugalmas munkaidő, anyagi függetlenség 

• Gyors előrelépési lehetőség, fiatalos csapat 

• Korrekt bérezés + bónusz + cafeteria + borravaló 

• 25%-os kedvezmény a Pizza Hut éttermekben és Starbucks kávézókban 

• Csapatépítés, tréningek, kedvezményes étkezés 

MILYEN FELADATOK VÁRNAK RÁD?  

• Kasszás, konyhás, csomagoló és/vagy lobbis pályán dolgozni 

• Vendégeket energikusan és vidáman kiszolgálni 

• Csapattagokkal jó hangulatban, közösen dolgozni 

• Saját munkaterületed tisztaságát fenntartani 

• Pontosan és precízen dolgozni 

JELENTKEZZ, HA:  

• Pozitív és mosolygós vagy 

• Szereted az új kihívásokat 

• Szeretsz csapatban dolgozni 

• Szeretsz emberekkel foglalkozni 

• Szeretnél fejlődni és egy dinamikus fejlődés részese lenni 

• Fontos számodra a rugalmas munkaidő 

• Anyagi függetlenségre vágysz 

Állás, munka területe(i): 

• Fizikai, Segéd, Betanított munka 

• Csomagolás, Feltöltés 

• Konyhai munka 

• Vendéglátás, Hotel, Idegenforgalom 

• Éttermi vendéglátás 

• Teljes munkaidő 

• Részmunkaidő 6 óra 

• Részmunkaidő 4 óra 

• Diákmunka 

https://www.profession.hu/allas/ettermi-dolgozo-kecskemet-kfc-kecskemet-1388617/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025
https://www.profession.hu/allas/ettermi-dolgozo-kecskemet-kfc-kecskemet-1388617/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025


 

Szükséges tapasztalat: 

• Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/c.  

Jelentkezés módja: 

A Jelentkezem gombra kattintva várjuk az önéletrajzokat. A pozícióval kapcsolatban az alábbi 

telefonszámon lehet érdeklődni: 06-70/682-18-29 Várkonyi Zoltán  

 

 

 

  



 

https://www.profession.hu/allas/aruhazi-munkatars-tesco-global-aruhazak-zrt-

1393690?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 

https://www.profession.hu/allas/aruhazi-munkatars-tesco-global-aruhazak-zrt-1393690?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025
https://www.profession.hu/allas/aruhazi-munkatars-tesco-global-aruhazak-zrt-1393690?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025


 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b  

Pozíció területe(i): 

• Szakmunka 

• Egyéb szakmunka 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56368/46 

  

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56368/46


 

https://hu.jooble.org/desc/3529474596981833517?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=

261&pos=7&elckey=-1102375385310079854&sid=-

4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=540,0922&scr=540,0922&ii

d=4225897980198659777 

Árufeltöltő munkatárs (Dry és Non Food) 

(Kecskemét)  

Cég: Metro Cash & Carry Hungary  

  

 Árufeltöltő munkatárs (Dry és Non Food) (Kecskemét) 

Több mint 750 nagykereskedelmi áruházzal 26 országban 119 000 munkavállalóval, a 

METRO Cash & Carry a világ egyik vezető kereskedelmi cégcsoportja és legnagyobb 

értékesítési divíziója a német központú METRO csoportnak: ügyfélközpontú, nemzetközi és 

innovatív. 2014-ben ünnepelte 50. születésnapját. Üzleti koncepciónk, hogy segítsük 

professzionális vevőinket abban, hogy vállalkozásukat sikerre vihessék. Arra törekszünk, hogy 

a független vállalkozások bajnokává válhassunk.  

A METRO Kereskedelmi Kft. 1993 óta működik Magyarországon, elsőként lépett be a 

nemzetközi kereskedelmi vállalatok közül a magyar piacra, amely immár 13 áruházzal áll 

profi vevői szolgálatára, az ország számos pontján teljes körű megoldásokat kínálva a 

kereskedelmi és gasztronómia tevékenységekhez. 

Csapatunkba keressük kollégánkat 

Árufeltöltő munkatárs (Dry és Non Food) 

pozícióba 

Milyen feladatok várnak rád? 

• Vevők professzionális tájékoztatása, kiszolgálása 

• Az áru esztétikus és előírásoknak megfelelő kihelyezése 

• A felelősségi körébe tartozó főterület árukészletének mozgatása, kihelyezése és 

értékesítése 

• Az áruházi logisztikai, kihelyezési szabályok, valamint ügyviteli utasítások 

betartásával a legmagasabb szintű vevőkiszolgálás érdekében 

• Árufeltöltés, lejárat folyamatos ellenőrzése 

• Polccímkék -, ártáblák -, jelölések ellenőrzése cseréje 

• A minőségbiztosítási előírások, tisztaság betartása 

• Technikai eszközök kezelése 

• Leltárak lebonyolításában való részvétel 

https://hu.jooble.org/desc/3529474596981833517?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=540,0922&scr=540,0922&iid=4225897980198659777
https://hu.jooble.org/desc/3529474596981833517?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=540,0922&scr=540,0922&iid=4225897980198659777
https://hu.jooble.org/desc/3529474596981833517?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=540,0922&scr=540,0922&iid=4225897980198659777
https://hu.jooble.org/desc/3529474596981833517?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=7&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=540,0922&scr=540,0922&iid=4225897980198659777


 

Mi kell ahhoz, hogy te légy a tökéletes jelölt számunkra?  

• Befejezett általános iskolai tanulmányok 

• Kereskedelemben szerzett szakmai jártasság 

• Csapatszellem megléte 

• Értékesítési- és vevőorientált gondolkodásmód 

Előny: 

• Targoncavezetői jogosítvány és tapasztalat előny 

Miért jó nálunk dolgozni? 

• Azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy stabil hátterű, 

valódi értékeket teremtő biztos vállalatnál. 

• Átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket 

• Változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel 

családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk 

• Az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk 

Munkavégzés helye:  

6200 Kecskemét, Ceglédi u 3 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk! 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette az érdeklődését, várjuk jelentkezését 

karrieroldalunkon, amelyhez kérjük csatolja szakmai önéletrajzát magyar nyelven! 

További álláslehetőségeinket megtekintheti a METRO Kereskedelmi Kft. karrieroldalán az 

alábbi linken: https://www.metro.hu/karrier/allasajanlatok-magyarorszagon 

Metro Cash & Carry Hungary  

Pap Valéria  

HR  

Ceglédi u 3  

6200 Kecskemét  

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-

6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-

1102375385310079854&sid=-

4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=464,6002&scr=464,6002&ii

d=-6456727220721051869 

Megváltozott munkaképességű takarító  

Cég: Euronics Műszaki Áruházlánc  

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Időszakos munka 

Napi munkaidő: Részmunkaidő 

Szerződést típus: Határozatlan 

Végzettség: Általános iskola 

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 

 

https://hu.jooble.org/desc/-6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=464,6002&scr=464,6002&iid=-6456727220721051869
https://hu.jooble.org/desc/-6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=464,6002&scr=464,6002&iid=-6456727220721051869
https://hu.jooble.org/desc/-6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=464,6002&scr=464,6002&iid=-6456727220721051869
https://hu.jooble.org/desc/-6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=464,6002&scr=464,6002&iid=-6456727220721051869
https://hu.jooble.org/desc/-6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-1102375385310079854&sid=-4229193831290905447&age=105&relb=100&brelb=100&bscr=464,6002&scr=464,6002&iid=-6456727220721051869
https://hu.jooble.org/company/2261424755746159335/V%c3%b6r%c3%b6sk%c5%91+kft.?jdpid=-6450491431166958480


 

Amit kínálunk: 

Stabil cégháttér  

Fiatalos, dinamikus csapat 

Hosszú távú munkalehetőség 

 

 

  



 

https://aprohirdetesingyen.hu/belfoldi-munka/18449442/takarito 

Takarító 

Kecskeméten keresünk a délutáni órákra iroda takarítására részmunkaidős takarítónőt. (2-3 

óra) Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érdeklődni e-mailen vagy telefonon, munkanapokon 

a délutáni órákban.  

 

Ár:  

 
54.000 Ft 

Település:   Kecskemét  

Fizetés:   Fizetés (fix bér) 

A hirdető:   Állást kínál (munkaadó) 

Állás típus:   EGYÉB 

Szükséges végzettség:   Alapfokú végzettséggel 

Pozíció szint:   Beosztott 

Pozíció:   takarító 

   

Telefonszám: 06 30 374 8139  

 

  

https://aprohirdetesingyen.hu/belfoldi-munka/18449442/takarito
https://aprohirdetesingyen.hu/osszes-hirdetes/megye--bacs-kiskun/telepules--kecskemet


 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Panzio_Takarito_Kecskemet_96835089.htm 

Takarítónőt keresünk kecskeméti, belvárosi panzióba, napi 4 órás munkavégzésre 

(hétköznapi és hétvégi munkavégzéssel, többnyire délelőtti munkabeosztással).  

 

Elvárások:  

- fiatalos, igényes megjelenés  

- alapos, megbízható munkavégzés  

- minimális idegen nyelv ismeret  

- rugalmasság  

- szabálykövetés  

- önálló munkavégzés  

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  

- erkölcsi bizonyítvány  

 

Amit kínálunk:  

- családias , fiatalos légkör  

- betanulás után versenyképes fizetés  

 

Jelentkezni az allas.panzio@gmail.com e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet. 

 

  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Panzio_Takarito_Kecskemet_96835089.htm


 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Mammamia_food_betanitott_munka_93589217.htm 

Mammamia food betanított munka 

Hétköznapokra, ebédidőre 8:30-15:30 között keressük új munkatársunkat konyhai munkára 

betanítással, gyakorlat előnyt jelenthet, de az ügyesség a legfontosabb.  

Jelentkezés: 06705031110 

 

  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Mammamia_food_betanitott_munka_93589217.htm


 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ejszakas_takaritot_kecskemeti_hotelbe_96599828.htm 

Éjszakás takarítót kecskeméti hotelbe 

Éjszakás takarítót keresünk kecskeméti hotelbe (22:00-05:00-ig), kiemelt bérezéssel. Kérem, hogy 

csak önmagára és környezetére igényes, megbízható jelentkezők keressenek! 

  

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ejszakas_takaritot_kecskemeti_hotelbe_96599828.htm


 

 

IRODAI MUNKA 



 

  

https://www.careerjet.hu/jobview/d36f6f331259f28c11956389e8978b07.html 

 

Könyvelő 
 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Részmunkaidős foglalkoztatásra keresünk könyvelőt. Többéves szakmai gyakorlat, naprakész 

adózási és számviteli ismeretek szükségesek. Jelentkezni önéletrajzzal, elérhetőség 

feltüntetésével lehet. 

 

 

  

https://www.careerjet.hu/jobview/d36f6f331259f28c11956389e8978b07.html


 

https://www.workania.hu/allas/human-skill/O3253116 

Toborzási és kiválasztási munkatárs 

Human Skill 

A munkavégzés helye  

Távmunka  

Munkaidő  

teljes munkaidő, részmunkaidő, megállapodás alapján (időszakos munka)  

Munkahelyi információk 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Bővülésünk okán saját csapatunkba keresünk munkatársat, román nyelvtudással! 

 

Feladatok: 

Munkaerő-kölcsönzési projektek lebonyolítása fizikai pozíciókra, elsősorban külföldre 

Toborzási tervek kidolgozása és végrehajtása; 

Álláshirdetések elkészítése, beérkező pályázatok elbírálása; 

Jelöltek direkt és indirekt keresése 

Kapcsolattartás a partnercégekkel 

 

Elvárások: 

Toborzói tapasztalat előny! 

Kialakult kapcsolati háló előny! 

Határozott, problémamegoldó személyiség; 

Rugalmasság, stressztűrő képesség 

 

Angol nyelvtudás 

Román nyelvtudás!!! 

 

Amit ajánlunk: 

Rugalmasan, otthonról végezhető munka 

Céges telefon 

Fizetés megegyezés szerint 

 

Az állást fogyatékkal élők is betölthetik. 

Megbízó 

Munkaközvetítés, személyzeti tanácsadás 

 

https://www.workania.hu/allas/human-skill/O3253116


 

Célunk mind a személyzeti kiválasztás, mind az emberi erőforrásfejlesztés területén a 

legkorszerűbb pszichológiai eszköztárral és speciális képzés és coaching szolgáltatással állni 

megrendelői szolgálatára.  

Különböző szintű bel- és külföldi munkalehetőségeinkkel célunk az álláskeresők és 

munkáltatók egymásra találásának elősegítése. 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

alapfokú végzettség 

középiskolai tanuló 

középfokú végzettség érettségi nélkül 

középfokú végzettség érettségivel 

OKJ 

főiskolai/egyetemi hallgató 

főiskolai végzettség 

egyetemi végzettség 

Beszélt nyelvek 

Angol nyelv - Küszöbszint (B1) 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

A Human Skill célja, hogy mind a személyzeti kiválasztás, mind az emberi erőforrásfejlesztés 

területén a legkorszerűbb pszichológiai eszköztárral és speciális képzés és coaching 

szolgáltatással álljon megrendelői szolgálatára.  

Különböző szintű bel- és külföldi munkalehetőségeinkkel célunk az álláskeresők és 

munkáltatók egymásra találásának elősegítése. 

A cég címe 

Human Skill 

Sasfiók utca 4.  

1124 Budapest 

http://humanskill.hu 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Labundy Enikő 

Tel.: +36305146491 

E-mail: Küldje el önéletrajzát 

 

http://humanskill.hu/
tel:&#x2B;36305146491
https://www.workania.hu/send_cv.php?offer_id=3253116&inc_stat=1

